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  :نهشىرگه تهييارلىغۇچىدىن

  
  !ساالم كىتابخان

تۆمـۈر قهپهس ئىچىـدە ياشـغان ئۇيغـۇر         يىل   40بۇ كىتاب   
خهلقىنىڭ بىـزگه ھايـاتلىق كېـرەك، ئهركىنلىـك كېـرەك،           
ــازاتلىق كېــرەك دېــگهن ساداســىنى، ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ    ئ
ــۈن    ــدىغانلىقىنى پۈت ــسىدىن قايتماي ــتهقىللىق ئىرادى مۇس
دۇنيا جامائهتچىلىكىگه جاكارلىغان، شهرقىي تۈركىـستان      

بـارىن ئىنقىالبىنىـڭ    ―  ب  تارىخىدا دەۋر بۆلگۈچ ئىـنقىال    
 يىللىق خاتىرىسى مۇناسىۋىتى بىلهن نهشىر قىلىنغان        15

بولۇپ، كىتاب زەيدۇن يۈسـۈپ قاتـارلىق بـارىن ئىقىالبـى           
ــارىننى    ــيىن ب ــدىن كې ــارىن قهتلىئامى شــهھىدلىرىنىڭ، ب
ــون      ــاپتونوم رايــ ــگهن ئــ ــكه كهلــ ــۆزدىن كهچۈرۈشــ كــ

ــدار تۆمــۈر داۋامهت  نىڭمــۇ ئهمهلدارلىرىــدىن قورچــاق ئهمهل
ــز    ــاھ بۇۋاقالرنىــڭ ئهزى ــاش ئاققۇزغــان بىگۇن كۆزىــدىن ي

  .روھىغا بېغىشالندى
ــى   ــارىن ئىنقىالبـ ــۈنچىلهر   «بـ ــي بۆلگـ ــانلىق مىللىـ ئازسـ

» تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان ئهكـسىلئىنقىالبىي تـوپىالڭ      
ئهمهس، زەيــدۇن يۈســۈپ قاتــارلىق شــهھىدلىرىمىزنىڭ    

تهننىـڭ  ۋە«. رەھبهرلىكىدىكى ھهققـانى ئىـنقىالب ئىـدى      
ئهمهس، ۋەتهننىــڭ » بىرلىكىنــى پارچىاليــدىغان تــوپىالڭ

ــدىكى     ــازاتلىق يولى ــڭ ئ ــۇر خهلقىنى ــتهقىللىقى، ئۇيغ مۇس
ئازســـانلىق «بـــۇ ئىـــنقىالپ . ھهققـــانى كۈرىـــشى ئىـــدى
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ئهمهس، پۈتــۈن شــهرقىي » بــۇزۇقالر قوزغىغــان ئىــنقىالب
تۈركىستان خهلقىنىڭ ئىرادىسىگه ۋەكىللىـك قىلىـدىغان       

  .    دىئىنقىالب ئى
 يىلدىن بۇيان ھهرقايسى ئهلـلهردە ياشـاۋاتقان        15كىتابقا  

ــشالپ     ــا بىغىـ ــارىن ئىنقىالبىغـ ــدىن بـ ــۇرالر تهرىپىـ ئۇيغـ
يېزىلىــپ ئىلگىــرى ئــېالن قىلىنغــان ۋە قىلىنمىغــان بىــر  
بۆلــۈك ماقــالىلهر بىــلهن، دۇنيــا ئۇيغــۇر قــۇرۇلتىيى بــاش  
ــدا      ــدىنىڭ ئارخىۋىــ ــسا ئهپهنــ ــۇن ئىيــ ــاتىۋى دۇلقــ كــ

ــاقلىنىۋ ــارىخچى  سـ ــشۇناس ۋە تـ ــۇم ئهدەبىياتـ اتقان مهرھـ
 - 1950نىزامىـــددىن ھۆســـهيننىڭ بـــارىن ئىنقىالبـــى ۋە 

يىلىدىن كېيىن، شـهرقىي تۈركىـستاندا يـۈز بهرگهن بىـر           
بۆلۈك مۇھىم ۋەقهلهرنىڭ خاتىرىسى يېزىلغان بىر قوليازما       

. خــاتىرە ۋە باشــقا مۇناســىۋەتلىك ماقــالىلهر كىرگۈزۈلــدى 
تهييـارالش جهريانىـدا مهيلـى ئىلگىـرى        كىتابنى نهشىرگه   

ــىر قىلىنمىغـــان   ــىر قىلىنغـــان، مهيلـــى تېخـــى نهشـ نهشـ
ماقالىلهرگه ھېچقانداق ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلمىدى ياكى     
ــلۇبىغا    ــڭ ئۇسـ ــى ئاپتورلىرىمىزنىـ ــسقارتىلمىدى، يهنـ قىـ
ــهھىد ۋە    ــدى، پهقهت شـــ ــۆرمهت قىلىنـــ ــسىز ھـــ چهكـــ

ر ھـازىرقى  ئىنقىالبچىلىرىمىزنىڭ ئىسمى ۋە بهزى ئاتالغۇال  
ــانلىق تىلــــدا ئاتىلىــــشى بــــويىچه ئهمهس، ئهســــلى   جــ

ــدى   ــويىچه ئېلىن ــسى ب ــدىن  . ئىتمولوگىيى ــىلهن، زەي مهس
ــدۇن، مهمهت ئهمهس مـــــۇھهممهد، ئهخهت   ئهمهس زەيـــ
ئهمهس ئهھهد، ئېلـــــى ئهمهس ئهلـــــى، ئـــــابال ئهمهس    

  .دېگهندەك... مىچىت ئهمهس مهسجىد ... ئابدۇلالھ 
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ۈتۈن شـهرقىي تۈركىـستان     بۇ كىتاب ۋەتهن سىرتىدىكى پ    
ــارلىقى   ــاق ھهمكـ ــشتىراكى ۋە ئورتـ ــكىالتلىرىنىڭ ئىـ تهشـ
ــڭ   ــۇر جامائهتچىلىكىنىـ ــا ئۇيغـ ــان، دۇنيـ ــلهن قۇرۇلغـ بىـ
تونۇلغــان لىــدىرى، ئاتــاقلىق سىياســىي ئهربــاب ئهركىــن  
ئالپتېكىن ئهپهندى ۋە دولقۇن ئىيساالر رەھبهرلىكىـدىكى       

ــكىالت    ــمىي تهشــ ــانۇنلۇق ۋە رەســ ــۇ«قــ ــا ئۇيغــ ر دۇنيــ
ــۇرۇلتىيى ــا   » قـ ــهھىدلىرى نامىغـ ــارىن شـ ــدىن بـ تهرىپىـ

  ! بولۇپ قالغۇسى» ئابىدە«تىكلهنگهن ئۆچمهس 
بــۇ كىتــاب بۇنــدىن كېــيىن بــارىن ئىنقىالبىــي ھهققىــدە   
تهتقىقـــات ئېلىـــپ بـــارغۇچىالر ئۈچـــۈن پايـــدىلىنىش ۋە 
مــۇراجىئهت مهنبىئــى، بــارىن ئىنقىالبىغــا قىزىققــۇچىالر     

قالىدىغانلىقىغا ئىشهنچىمىز  ئۈچۈن مهنىۋى ئۇزۇق بولۇپ     
  !كامىل

ــت    ــسى گېزى ــاقلىنىۋاتقان ھهرقاي ــولىمىزدا س ــا ق  –كىتابق
ــالىلهرنى تولــــۇق      ــېالن قىلىنغــــان ماقــ ــالالردا ئــ ژۇرنــ

ئهممــا دىققهتــسىزلىكتىن . كىرگۈزۈشـكه غهيــرەت قىلـدۇق  
كۆزىمىزدىن قاچقـان يـاكى قـولىمىزدا بولمىغـانلىقتىن بـۇ           

ر ئۈچـۈن ئـاپتورالردىن   كىتابتىن چۈشۈپ قالغان ئهسهرله   
ئۇنداق ئهسهرلهر بـۇ كىتابنىـڭ كېيىنكـى        . ئۆزۈر تىلهيمىز 

  ! توملىرىنى مهيدانغا كهلتۈرگۈسى
ــزگه ھهر     ــۈن بى ــشى ئۈچ ــا چىقى ــڭ يورۇقلۇقق ــۇ كىتابنى ب
جهھهتتىن مهدەت بهرگهن بارلىق قېرىنداشالرغا چهكسىز      

   !!!رەھمهت ئېيتىمىز
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ىكى دەۋرى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئازاتلىق يولىد
  بارىن ئىنقىالبى― گۈچ ئىنقىالب  بۆل

  
  مۇھهممهد ئىمىن ھهزرەت

  
 يىـل قۇللــۇق  40بـارىن ئىنقىالبـى تۆمـۈر سـىپىل ئىچىـدە      

ئىدىيىسى سىڭدۈرۈلگهن شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىـڭ      
ــازاتلىق،      ــدە ئ ــدىغانلىقىنى، قهلبى ــنى خالىماي ــۇل بولۇش ق
ــڭ ۋە   ــىنىڭ ئۆچمىگهنلىكىنىـــ ــتهقىللىق ئارزۇســـ  مۇســـ

ــى ســېگنالىنى بهردى  ــدىغانلىقىنىڭ قهتئ ــارىن  . ئۆچمهي ب
شــهرقىي تۈركىــستاندىكى مىڭــالرچه ئۇيغــۇر يېزىــسىدىن  

تامچه سـۇدا قۇيـاش   «بىرسى، خىتايالرنىڭ تهبىرى بىلهن     
بـارىن ئىنقىالبـى    . »نۇرىنىڭ ئهكىسىنى كۆرگىلى بولىـدۇ    

بىز تېخى ھايـات، بىـزگه      «شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ    
ــازادلىق ك ــرەكئـ ــا   » ېـ ــۈن دۇنيـ ــىنى پۈتـ ــگهن ساداسـ دېـ

  .جامائىتىگه يهتكۈزگهن بىر ئىنقىالب بولدى
مهرھۇم مۇجاھىد، قهھرىمان شهھىدىمىز زەيدۇن يۈسـۈپ       
ۋە ئۇنىڭ سهپداشـلىرى دىنـى، ۋەتىنـى، مىللىتـى ئۈچـۈن        
ئۆزىــدىن مىليــون ھهســسه كۈچلــۈك دۈشــمهنگه قارشــى   

سىنى چىقىپ، جىهاد قىلىشنىڭ، شهھىد بولۇشنىڭ ئۈلگى     
ــاراتتى ــستان    . ي ــهرقىي تۈركى ــيىن ش ــتىن كې ــۇ ئىنقىالب ب

ــدىن     ــدا قايتىـ ــتهقىللىق يولىـ ــازاتلىق ۋە مۇسـ ــى ئـ خهلقـ
ۋەتهننىـڭ شـان ـ    . ئويالندى ۋە ئۆزىنى تهرتىـپكه سـالدى  

شهرىپىنى، مىللهتنىڭ غۇرۇرىنى قوغداپ قېلىش ئۈچـۈن       



 6

بارىننىڭ يولىنى تالالشتىن باشقا يول يـوقلىقىنى چۇڭقـۇر      
  . يهتتىچۈشىنىپ

ئهمما مىللهتپۇرۇچالر، كىچىـك بىـر يېزىـدىن بىـر نهچـچه       
يۈز يـاكى بىـر نهچـچه مىـڭ ئادەمنىـڭ چىقىـپ، گىگانـت               
تاغدەك كۆرۈنۈپ تۇرغان خىتاي ھاكىمىيىتىنىـڭ يـۈزىگه        

ھهتتــا خېلــى ئهقلــى . تۈكۆرۈشــىدىن مهمنــۇن بولمىــدى
ــشىلهرمۇ    ــۆرۈنگهن كى ــپهرۋەر ك ــدا ۋەتهن ــۇمنى «جايى تۇخ

قۇراللىــق ئىــنقىالب «، »نىڭ پايدىــسى يــوقتاشــقا ئۇرۇشــ
ــز    ــۈپ كېتىمىــ ــز ئۆلــ ــدۇ، ھهممىمىــ ــجه بهرمهيــ ، »نهتىــ

مىللىتىمىزنىــڭ بېــشىغا تېخىمــۇ مۇســىبهت كېلىــدىغان  «
دېگهنــگه ئوخــشاش تهســلىمچىلىك پىكىرلهرنــى » بولــدى

  .قىلىشتى
قېنــى شــۇالردىن ســوراپ باقــايلى، مىللىتىمىــز، خهلقىمىــز 

ۈت قىلىـــپ تۇرغـــان قۇربـــانلىق قويغـــا ئوخـــشاش ســـۈك
ــاكى قولىغــا قــۇرال ئېلىــپ        ــاغالردا كــۆپ ئۆلــدىمۇ؟ ي چ
قارشــىلىق كۆرســهتكهن چاغــدا كــۆپ ئۆلــدىمۇ؟ ئۆلــۈمنى  
ــزدا بېــشىمىزغا مۇســىبهت كــۆپ    كۈتــۈپ تۇرغــان چېغىمى
كهلدىمۇ؟ ياكى ئۆلۈمدىن ئۆزىمىزنى قوغدىغان چاغدىمۇ؟      
ــان     ــپ تۇرغ ــشىمىزنى ئىگى ــدەك بې ــدا قول ــمهن ئالدى دۈش

ردا مىللىــي ئىتىــۋارىمىز بولــدىمۇ؟ يــاكى يىگىتــتهك زامــانال
بېــشىمىزنى تىــك تۇتــۇپ، غــۇرۇر بىــلهن دۈشــمهننىڭ      
كۆزىگه قادالغـان چـاغالردا مىللىـي ئېتىـۋارىمىز بولـدىمۇ؟           

بىـز ئۇيغـۇرالردا    . ئالدى بىلهن بۇالرنى ئۇيلىـشىمىز الزىـم      
دەيـدىغان  » داۋاگهر سۇس بولـسا، قـازى مـۇتىههم بوپتـۇ         «
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ــار ــا. گهپ ب ــارىخنى ياخــشى   ت ــى ت ــۇ يېقىنق رىخنى، بولۇپم
بولۇپمۇ كوممۇنىـستالرنىڭ يۇرتىمىزغـا     . ئهسلىشىمىز الزىم 
 يىلغا يېقىن ۋاقىتتىكـى ئهمهلىيهتنـى      50ئاياق باسقان شۇ    

بىـز قـانچه كۈچـسىز ۋە مـۇاليىم        . تهھلىل قىلىشىمىز الزىـم   
. بولغان زامـانلىرىمىزدا دۈشـمهن شـۇ قهدەر ۋەھـشىلهشتى         

ىـــڭ ئـــاخىرى ئىـــشغالىيهتچى كوممۇنىـــست  يىلن- 1949
بىز شىنجاڭ خهلقىـگه    «ئارمىيهسىنىڭ قوماندانى ۋاڭجىن    

ــدۇق  ــۆلىگىلى كهل ــڭ  . قهرز ت ــان زۇلۇمنى ــداڭ قىلغ گومىن
» شىنجاڭغا ياردەم «. دېگهن ئىدى » قهرزىنى بىز تۆلهيمىز  

كوممۇنىـست ئارمىيىـسى    . شۇئارى بىلهن كهلگهن ئىـدى    
 بۇرۇن، ئۇالرغا شهرقىي    شهرقىي تۈركىستانغا كىرمهستىن  

 ئـادىتى   -تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان خهلقلىرىنىڭ ئـۆرپ      
ــۈلگهن     ــستېمىلىق دەرس ئۆت ــسىلى ۋە سى ــسىدا تهپ توغرى

 ئــــادەتلىرىگه -يهرلىــــك خهلقنىــــڭ ئــــۆرپ   . ئىــــدى
ــازا   ھۆرمهتــــــسىزلىك كۆرســــــهتكهنلهرگه ئېغىــــــر جــــ

گهرچه . بېرىلىـــــدىغانلىقى ئاگاھالنـــــدۇرۇلغان ئىـــــدى
ان جۇمهۇرىيىتىنىـــــڭ مـــــۇھىم  شـــــهرقىي تۈركىـــــست 

يولباشچىلىرى ئايروپىالن ھادىسىسى بىلهن ئۆلتۈرۈلگهن     
بولـسىمۇ، جۇڭگولــۇقالر ھهمكارلىــشىپ ئۈتۈشــكه مهجبــۇر  
ــۇقالر   ــادىرلىرى جۇڭگولــ ــارمىيه كــ ــي ئــ ــان مىللىــ قالغــ

جۇڭگــو . تهرىپىــدىن ھهقىــقهتهن ھــۆرمهتلهنگهن ئىــدى 
ن ھهر ھاكىمىيىتى يهرلىك خهلقنى خاپا قىلىـپ قۇيىـدىغا    

نــېمه ئۈچــۈن؟  . قانــداق ھهرىكهتــكه دىقــقهت قىالتتــى   
چـــۈنكى خىتـــاي ھـــاكىمىيىتىنى شـــۇنداق ئېهتىيـــاتلىق 
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 40مۇئامىله قىلىشقا مهجبۇر قىلغان، ياخـشى قۇرالالنغـان         
مىڭ كىشىلىك شـهرقىي تۈركىـستان مىللىـي ئارمىيهسـى          

ــدى  ــار ئىــ ــهرقىي  . بــ ــاكىمىيىتى شــ ــو ھــ ئهگهر جۇڭگــ
ى خاتا باسسا، مىللىي ئارمىيهنىـڭ     تۈركىستاندا بىر قهدەمن  

خىتــاي . جىــم تۇرمايــدىغانلىقىنى ھېــسابقا ئالغــان ئىــدى
ــامىله    ــلهن مۇئ ــكه ھــۆرمهت بى ــۇ مىللهت ــدارلىرىنى ب ئهمهل

ۋەڭ جىــن، . قىلىــشقا مهجبــۇر قىلغــان بــۇ ئــارمىيه ئىــدى
ــۆز قوشــۇنلىرى ئىچىــگه تارقىتىــپ،    ــارمىيىنى ئ مىللىــي ئ

ــد   ــان قومان ــار قالغ ــڭ بىك ــتۈرۈش ئارمىيىنى انلىرىنى ئۆس
باھانىـــسى بىـــلهن كهســـىپ ئالماشـــتۇرغۇزۇپ، مىللىـــي  
ــتىغا     ــونترول ئاسـ ــامهن كـ ــى تامـ ــڭ تىزگىنىنـ ئارمىيىنىـ
ــڭ    ــست خىتايلىرىنىـــ ــيىن، كوممۇنىـــ ــدىن كېـــ ئالغانـــ
ــچىلىرىمىز،   ــي يولباشـ ــشهنگهن مىللىـ ــهمىمىلىكىگه ئىـ سـ
ــاق كۆڭــۈل    ــالىلىرىمىز ۋە ئ ــدىراپ خوشــال بولغــان زىي ئال

بىـر قېـتىم قاپقانقـا چۈشـكهنلىكىنى ھـېس          خهلقىمىز يهنه   
چـۈنكى ئارمىيىـسىز خهلـق، چۈپانـسىز        . قىلىشقا باشلىدى 

  .پادا دېمهكتۇر
ۋاڭ جىن ئهمدى، خهلـق ئىچىـدە ئىمـانى، ھـۆرمىتى بـار،              
ئهقىللىـــق، قابىلىيهتلىـــك، ئهڭ مـــۇھىمى ۋىژدانلىـــق ۋە  
ــائهت     ــچىالرنى ۋە جامــ ــول باشــ ــي يــ ــۇق مىللىــ غۇرۇرلــ

التقۇزۇپ ئاستا ـ ئاستا ئۇالرغـا جىنـايى    ئهربابلىرىنى تىزىم
ئارخىپ تۇرغۇزۇشقا ۋە ئهنئهنىۋى خىتاي ئۇسـۇلى بىـلهن        

 يىلىغىـچه   - 59. بىرىمىزنى بىرىمىزگه سالغىلى باشـلىدى    
ــڭ      ــلهن مىللىتىمىزنى ــكهت بى ــى ھهرى ــانچه سىياس ــر ق بى
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ــادەملىرىمىز    ــك ئـ ــۈن قىممهتلىـ ــان پۈتـ ــدىن چىققـ ئىچىـ
ــدى ــانلىرىم . يوقىتىلـ ــات قالغـ ــۇزاق  ھايـ ــتىن ئـ ۇ مىللهتـ

شــــهرقىي تۈركىــــستاندا بــــۇ . تــــۈرمىلهرگه تاشــــالندى
ۋەتهننىـڭ، بــۇ مىللهتنىـڭ غــۇرۇرىنى، شـان ـ شــهرىپىنى      
ــۈك     ــى بۈي ــارەت ئىكك ــدىن ئىب ــدايغان ئهلهم ۋە قهلهم قوغ
كـۈچنى تامــامهن يوقىتىـپ بولغانلىقىغــا قانـائهت ھاســىل    
ــۈمپهردىنى     ــدىكى چ ــاكىمىيىتى، يۈزى ــو ھ ــان جۇڭگ قىلغ

ــ ــلىدىيىرتى ــۇم،    . پ تاش ــۆرگهن زۇل ــكه راۋا ك ــۇ مىللهت ب
ــدى   ــاپ ئولتۇرمىـ ــى ئايـ ــېچ بىرىنـ ــڭ ھـ  - 59. ھاقارەتنىـ

يىلىــدىن باشــالپ جۇڭگــو كــۆچمهنلىرى كهلكــۈن كهبــى  
ــلىدى  ــشكه باشــ ــا ئېقىــــپ كېلىــ ــهرقىي . يۇرتىمىزغــ شــ

ــا تۇشـــــۇپ     ــستاننىڭ ئاشـــــلىقلىرى جۇڭگوغـــ تۈركىـــ
قتىن كېتىلگهنلىكتىن يـۈز مىڭـالرچه ئـادەملىرىمىز ئـاچلى        

ھهتتـا كۆمۈشـكه ئۈلگـۈرەلمىگهن نۇرغـۇن        . ئۆلۈپ كهتتى 
جهسهتلهر تاغالردا، ئېتىزالردا قاغـا، قۇزغۇنالرغـا، ئىتالرغـا         

ــدى ــسىدىن  . يهم بول ــاي ناھىيى ــادەم  20پهقهت ب ــڭ ئ  مى
جۇڭگــو ھــاكىمىيىتى بــۇنى ئــاز دەپ . ئــاچلىقتىن ئۆلــدى

ــدە   ــى كۈنـ ــاي،   18خهلقىمىزنـ ــشلىتىپال قالمـ ــائهت ئىـ  سـ
نى، مىللىي ئـۆرپ ـ ئـادەتلىرىمىزنى، تـارىخىمىزنى     دىنىمىز

شـهھهر  . ئاشكارا رەت قىلىشقا، ھاقارەت قىلىشقا باشلىدى     
ئاھــــالىلىرى زورلــــۇق بىــــلهن يېزىالرغــــا چىقىرىلىــــپ، 
شهھهرلهر يېڭـى كهلـگهن جۇڭگـو كـۆچمهنلىرى ئۈچـۈن           

جۇڭگـــــو ھاكىمىيىتىنىـــــڭ، شـــــهرقىي . بوشـــــىتىلدى
تـى، ئىنتىقـام تۇيغۇسـى      تۈركىستان خهلقىگه بولغان نهپرى   
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 يىلـى   - 1944. ھهر كۈنى بىـر پهلـله كـۈچهيمهكته ئىـدى         
غۇلجىدا قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىـستان جۇمهۇرىيىتىنىـڭ       
ئىشتىراكچىلىرى بولغـان ئىلـى، چـۆچهك، ئالتـاي خهلقـى           
ئهڭ ئېغىر ھهربىي تېررور ئاستىدا قالدى ۋە ئاستا ـ ئاسـتا   

ــستان   ــي تۈركى ــپ غهربى ــى تهرك ئېتى ــكه ۋەتهنن غا كۆچۈش
ــدى  ــۇر بول ــسابلىغان   . مهجب ــىز ھې ــۇ كۆچۈشــنى يېتهرس ب

ــلهن  - 62بېيجىــڭ ھــاكىمىيىتى  ــورال كــۈچى بى ــى ق  يىل
بىـر  . پۈتۈن خهلقنى يـۇرتنى تاشـالپ كېتىـشكه زورلىـدى         

ئــاي ئىچىــدە يــۈز مىڭــدىن ئــارتۇق ئىنــسان پهقهت بىــرال 
جېنىنى ئېلىـپ غهربىـي تۈركىـستانغا كۆچۈشـكه مهجبـۇر           

ــدى ــستان    - 1944. بول ــهرقىي تۈركى ــان ش ــى قۇرۇلغ  يىل
جۇمهۇرىيىتىـــدىن خىتــــايالر ئهنه شـــۇنداق رەھمىــــسىز   

بوش قالغان شهھهرلهر، بوش قالغان يېزا      . ئىنتىقام ئالدى 
ـــ يــايالقالر، بــوش قالغــان ئــۆيلهر خىتــاي كــۆچمهنلىرىگه 

ــدى   ــپ بېرىل ــسىم قىلى ــوق   . تهق ــۇرۇرىمىزنى ي ــي غ مىللى
ئــاجىزلىتىش ئۈچــۈن قىلىــش، مىللىــي مهۋجــۇدلىقىمىزنى 

ــى    ــان سىياسـ ــپ بېرىلغـ ــستېملىق ئېلىـ ــق ۋە سىـ پىالنلىـ
ــلهر بىــر كۈنمــۇ توختــاپ قالمىــدى  ــيهت . ھهرىكهت مهدەنى

» بۆلگۈنچى، ئهكسىلئىنقىالبچى «ئىنقىالبىدا بولسا سۈنئى    
تهشــكىالتلىرىنى ياســاپ چىقىــپ، ئىلگىرىكــى يىگىــرمه     
ــلهردە خىلمــۇ خىــل ســهۋەبلهر    يىللىــق سىياســى ھهرىكهت

هن ئامـــان قالغـــان، خىتايالرنىـــڭ تهبىـــرى بىـــلهن  بىـــل
ــان  « ــۈپ قالغـ ــوردىن چۈشـ ــى  » تـ ــالىلىرىمىز ۋە يېڭـ زىيـ

يېتىــشكهن ۋەتهنــپهرۋەر يــاش ئهۋالدلىرىمىــزدىن نۇرغــۇن 
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ھايـات قالغـانلىرىمۇ    . كىشى ئۇرۇپ، قىينـاپ ئۆلتۈرۈلـدى     
ــر    ــتىن ئېغىـ ــسمانى جهھهتـ ــۋى ۋە جىـ ــۈرمىلهردە مهنىـ تـ

  .زەربىلهرگه ئۇچرىدى
 74 ئايدا ئۈرۈمچىـدە بىـر كـۈن ئىچىـدە           - 4يىلى   - 1970

ئادەمنىڭ ھېچ سوتسىز ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكـۈم قىلىنىـشى         
لېكىن، مهن،  . دۆلهت تېررورىنىڭ يۇقىرى پهللىسى ئىدى    

ــاي،    ــوراپ باقـ ــبلىگهنلهردىن سـ ــىنى ئهيىـ ــارىن ۋەقهسـ بـ
خهلقىمىــــز بىرمــــۇ زۇلۇمكــــار خىتــــاينى ئۆلتــــۈرمىگهن، 

ســـىتىگه ھــېچ قارشـــلىق  خىتاينىــڭ يـــوق قىلىــش سىيا  
بىلدۈرمىگهن، قوينىڭ قۇزىـسىدىنمۇ مـۇاليىم تۇرىۋاتقـان        
ــۇ قهدەر   ــاي ھـــاكىمىيىتى نېمىـــشقا ئـ ــر ۋاقىتتـــا، خىتـ بىـ
ــادەمگه     ــۆپ ئ ــشقا شــۇنچه ك ــى؟ نېمى ــشىپ كهتت ۋەھشىلى

  زىيان سالدى؟
ــى      ــلهر، سىياس ــسبهتهن بهزى ــوئالىمىزغا نى ــۇ س ــڭ ب بىزنى

ىـدە ئوخـشاش   ھهرىكهتلهر پۈتۈن جۇڭگونىـڭ ھهمـمه يېر    
مهدەنىيهت ئىنقىالبىـدا خىتـاي خهلقىمـۇ       . ئېلىپ بېرىلدى 

. دېيىـشى مـۇمكىن   . ئوخشاش زىيانكهشـلىككه ئۇچرىـدى    
خىتـاي خهلقـى پهقهت     . ئهمهلىيهتته بولسا ئۇنداق ئهمهس   

شــهرقىي . سوتسىيالىــستىك تــۈزۈمنىڭال زۇلمىنــى چهكتــى
تۈركىــستان خهلقــى بولــسا سوتسىيالىــستىك تــۈزۈمنىڭالر  

ــارتۇق     زۇلم ــارتتىن ئ ــر مىلي ــتىن، بى ــپ قالماس ــى چىكى ىن
ــرلىكته    ــۈكىنى بىـ ــسادى يـ ــر ئىقتىـ ــڭ ئېغىـ جۇڭگولۇقنىـ

ــۇرتنى  . كۆتۈرۈشــكه مهجبــۇر قىلىنــدى  ــاز دەپ، ي بــۇنى ئ
جۇڭگولۇقالرغـــا تـــارتقۇزۇپ قويۇشـــتىن باشـــقا ھېچبىـــر 
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ــتىن     ــقا مىللهتـ ــڭ باشـ ــۇ خهلقنىـ ــان بـ ــاھى بولمىغـ گۇنـ
 جىنـايهت بولـۇپ     بولىشىنىڭ ئۆزى بۇالرغا كهچـۈرۈلمهس    

  .تېڭىلىدى
ــك    - 1957 ــدە يهرلىـ ــسى يېرىـ ــڭ قايىـ ــى جۇڭگونىـ  يىلـ

ــپ     ــكهت ئېلىـ ــى ھهرىـ ــى سىياسـ ــكه قارشـ مىللهتچىلىكـ
. بېرىلدى؟ پهقهتال شهرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلـدى      

ــى    ــان ئىچكــــ ــسى بولغــــ ــڭ مۇستهملىكىــــ جۇڭگونىــــ
مۇڭغۇلىيىدىمۇ بۇ خىل ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشقا خىتايالر       

تىبهت بولسا، ئۇ يىلالردا تېخـى      . رسىتهلمىدىجاسارەت كۆ 
شـهرقىي  . جۇڭگولۇقالر ئاياق باسمىغان بىر زېمىن ئىـدى      

ــدىغان    ــوۋ ئوۋاليـ ــدارلىرى ئـ ــاي ئهمهلـ ــستان خىتـ تۈركىـ
  .ئىگىسىز بىر ھايۋانالر باغچىسىغا ئايالندى

شــهرقىي تۈركىــستاندا ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز، ئۆزبېــك،  
خهلــق زىيالىلىرىــدىن، دىنــى قاتــارلىق يهرلىــك .... تاتــار 

ــۈز مىڭــالرچه   ــائهت ئهربابلىرىــدىن ي ئهربابلىرىــدىن، جام
ھهيۋىسىنى «ھېچبىر سهۋەبسىز . ئادەم كۈرەشكه تارتىلدى

كىــــشىلىك . دەپ ئۇرۇلــــدى، ســــۇقۇلدى» چۈشــــۈرىمىز
نهچچه ئـون   . ھوقۇقى ئېغىر دەرىجىدە دەپسهندە قىلىندى    
. كىيدۈرۈلدىمىڭ ئادەمگه يهرلىك مىللهتچىلىك قالپىقى 

بىــلهن ئهيىبلىنىــپ ) مىللهتچىلىــك(چــوڭ خهنزۇچىلىــق 
جازاالنغان ياكى قالپاق كىيگهن بىر خهنـزۇ بـارمۇ؟ بولـسا           
ئــۇ كىــم؟ بىرنــى بولــسىمۇ پاكىــت ســۈپىتىدە كۆرســىتىپ  

 يىلـــــــــى باشـــــــــالنغان - 59باقــــــــسۇن قېنـــــــــى؟  
تـاكى ماۋزىـدۇڭ    » شيۇجىڭجۇيىچىلىققا قارشـى كـۈرەش    «
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ــۆلگهنگه قهدەر داۋام ــدىئـــ ــلهت  .  قىلـــ ــك مىلـــ يهرلىـــ
ــى     ــېمه ئىكهنلىكىنـ ــيۇجۇڭجۇيىنىڭ نـ ــدىن شـ خهلقلىرىـ
ــيۇجۇڭجۇيىغا        ــادەم شـ ــسىز ئـ ــان ـ ساناقـ ــگهن سـ بىلمىـ

ــدى ــلهن  . باغلىنىــپ جازاالندۇرۇل ــايهت بى ــۇ جىن ــا ب ئهمم
 يىلىـدىن  - 79ئهيىبلىنىپ جازاالنغان بىـر خهنـزۇ بـارمۇ؟      

كېـيىن جۇڭگـو، ماركىـسىزمنى دەسـسهپ ئۆتـۈپ ئاسـتا ـ         
اســتا دۇنيــا رىئــاللىقىنى كۆرۈشــكه، جۇڭگونىــڭ پۈتــۈن  ئ

. سىياسهتلىرى تېز سۈرئهت بىلهن ئۆزگىرشـكه باشـلىدى       
ئـۇ  . ئهمما بېيجىڭنىڭ ئۆزگهرمىگهن بىرال سىياسـىتى بـار       

بولسىمۇ مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىـستان      
خهلقىنـــى جاھىـــل، يوقـــسۇل قالـــدۇرۇپ يـــوق قىلىـــش،  

ــۇرۇپ  ــۇپ ت ــۈرىكىنى مۇج ــش،  ي ــوق قىلى ــگه « ي چهت ئهل
قىلىپ تۇرۇپ يوق قىلىش،  مهجبۇرى      » باغالنغان ئۇنسۇر 

تۇغۇت كونترولى باھانىسدا ئۆلتۈرۈپ يوق قىلىـش، ئـاتوم        
بومبىسىنىڭ زەھىرىدە زەھهرلهپ يوق قىلىـش، بـايلىقىنى        
ــۇق كــۆچمهنلهر كهلكــۈنى    ــش، جۇڭگول ــوق قىلى ــۇالپ ي ب

ــارەت سى   ــشتىن ئىب ــوق قىلى ــپ ي ــدە ئېرىتى ــتىدە ئىچى ياس
ــوق    ــولغىنى ي ــۆزگىرىش ب ــېچ ئ ــتىن ھ ــسىپ جهھهت . پرىن

ئهگهر ئــۆزگىرىش بــار دېيىلــسه، ئــۇ، ئــۆزگىرىش جۇڭگــو 
ــاكىمىيىتى  ــدىن - 50ھ ــچه - 80 يىل ــىنجاڭغا « يىلىغى ش

دېگهن شـوئارى بىـلهن شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ         » ياردەم
 يىلىـدىن   - 80قېنىنى شوراپ، قـايمىقىنى يـېگهن بولـسا،         

شـوئارى  » ى ئېچىش ۋە گۈللهنـدۈرۈش    شنىجاڭن«كېيىن  
ــارىخىنى،    ــستاننىڭ تــــ ــهرقىي تۈركىــــ ــتىدا، شــــ ئاســــ
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مهدىنىيىتىنــى، خهلقىنــى تامــامهن رەت قىلىــش ئاساســىدا 
ــ ــىز ۋاســـ تىلىرىنى ىمۇســـــتهملىكىچىلكنىڭ ئهڭ نومۇســـ

قوللىنىش بىـلهن، خىتـاي كهلكۈنىنىـڭ يهرلىـك خهلقنـى        
ر بـــۇ قهدەر ئېغىـــ. ئۆلـــۈمگه قىـــستاپ كېلىۋاتقانلىقىـــدۇر

ــك      ــي ئۆچمهنلى ــرەت، مىللى ــي نهپ ــسىم، مىللى ــي بې مىللى
ــك    ــدىن ئهللى ــسبهتهن دۆلهت تهرىپى ــكه نى يهرلىــك خهلق
ــارىن     ــته، ب ــر ۋەزىيهت ــان بى ــرى يۈزگۈزۈلىۋاتق ــدىن بې يىل
ۋەقهسىدەك ئىنقىالبالرنىڭ پارتلىشىنى غهلىتىلىـك ھـېس    
ــل      ــۇ خى ــسۇن، ئ ــسا بول ــتىن بول ــسى مىللهت ــانالر قاي قىلغ

ــسانالرنىڭ ۋۇج ــا   ئىنـ ــۈرىكى بارلىقىغـ ــسان يـ ــدا ئىنـ ۇدىـ
بـــۇ يهردە شـــۇنداق بىـــر مىـــسال . ئىـــشهنگىلى بولمايـــدۇ

كهلتۈرۈشنى ئۇيغـۇن كـۆرۈۋاتىمهن؛ يـۈز مىـڭ كـۇپ سـۇ             
سىغىدىغان بىـر سـۇ ئامبىرىغـا، سـىغىپ كېـتهر، دەپ يـۈز              
مىڭ بىـر يـۈز كـۇپ سـۇ تولدۇرسـىڭىز تهبىئىكـى، ئـۇ سـۇ              

 ئېغىرلىـــــق. ئامبىرىنىـــــڭ ســـــۈيى تېـــــشىپ كېتىـــــدۇ
 كىلو ئېغىرلىقنـى    250كۆتۈرىدىغان بىر دۇنيا چىمپىيۇنى     

كۆتۈرۈپ دۇنيا چىمپىيۇنى بولغان بولـسا، ئـۇ ئېغىرلىقنـى          
 كىلــو ئېغىرلىقنــى 251 كىلــو قىلىــپ قويــسىڭىز، ئــۇ 251

ــدۇ ــا ئې  . كۆتۈرەلمهيـ ــو ئۇنىڭغـ ــر كىلـ ــر كبىـ ــدۇېغىـ . لىـ
ئىنساننىڭ سهبرى كۈچىمۇ خـۇددى شـۇنىڭغا ئوخـشاش،      

 كۈچى چىكىگه يهتكهندە، چىداشـقا تـاقهت   تاقهت ـ چىدام 
قالمىغانـــدا ھهر قانـــداق يـــاۋاش ئـــادەممۇ بىـــر ئىنكـــاس 

. بىر مىللهتكه نىسبهتهن ئېيتقانـدىمۇ شـۇنداق      . قايتۇرىدۇ
شىڭ شىسهينىڭ تهدبىرى بىلهن ئېيتقاندا ئـالتۇن تـاۋاق         
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بىلهن تىلهمچىلىك قىلىۋاتقـان خهلـق دۇنيـادا ئهڭ كـۆپ           
تى بــايلىقلىرى بولىــشىغا قارىمــاي، يهر ئاســتى ۋە يهر ئۈســ

ــسۇللۇقنىڭ      ــۆرمىگهن يوق ــلهت ك ــر مىل ــېچ بى ــادا ھ دۇني
دەردىنى تارتىۋاتىدۇ، ئاسارەتكه چۈشكهن تارىختىن بېرى      
ھېچقانــداق سىياســى ھهق ـ ھوقۇققــا ئىــگه بواللمــايال        
ــۆرۈپ     ــاز كـ ــۇقالرنى ئـ ــارەت، خورلـ ــۇ ھاقـ ــتىن، بـ قالماسـ

. رە قىلىۋاتىـدۇ  دېگۈزۈپ مهسخى » گۇڭچهنداڭغا رەھمهت «
شهرقىي تۈركىستاننىڭ چىداشقا تاقىتى قالمىغانلىقىنىـڭ      

ــارىن كۆرســهتتى  ــي ئىپتىخــارىمىز ۋە . ئىنكاســىنى ب مىللى
غۇرۇرىمىز بولغان بارىن شـهھىدلىرى بۈگـۈن تـۈرمىلهردە     
ئازاپلىنىۋاتقان قهھرىمـان ۋەتهن ئـوغالنلىرى، قهھرىمـان        

ەر ۋەتهنــــــــپهرۋ» ئهقىللىــــــــق«تــــــــالىپلىرىمىز، بهزى 
زىيالىلىرىمىزنىڭ دېگىنىگه ئوخشاش خىتاي ھۆكۈمىتىگه 

تۇخـۇمنى تاشـقا ئۇرغانـدەك      «قۇراللىق قارشى چىقىشنىڭ    
ــش ــۈملهر    » ئى ــاقىۋىتى ئۆل ــشنىڭ ئ ــۇ ئى ــى، ب ئىكهنلىكىن

  بىلهن نهتىجىلىنىدىغانلىقىنى بىلمهسمىدى؟
ــدۇن يۈســۈپ    ــانىمىز مهرھــۇم زەي ــالالھ (مىللىــي قهھرىم ئ

ۋە ئۇنىــڭ مۇجــادىله !)  قىلــسۇنياتقــان يىرىنــى جهنــنهت
ــستىك    ــو كوممۇنىـــ ــۈنكى جۇڭگـــ ــلىرى بۈگـــ سهپداشـــ
پارتىيىسىنىڭ بىر مىليارتتىن ئارتۇق ئىنساننى ئىدارىسى       

ــدا   ــانلىقىنى، قولىـ ــاتۇم 450ئاســـتىدا تۇتـــۇپ تۇرۇۋاتقـ  ئـ
 مىليۇن ئهسكىرى بارلىقىنى پۈتـۈن   3بومبىسى بارلىقىنى،   

ــ    ــپ چىقـ ــى قۇراللىنىـ ــستان خهلقـ ــهرقىي تۈركىـ سىمۇ، شـ
ــشنىڭ     ــۈچىگه تهڭ كېلى ــكىرى ك ــاي ئهس ــۈنكى خىت بۈگ
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ئاسان بولمايـدىغانلىقىنى بىلمهسـمىدى؟ ئـۇالر ھهممىنـى         
ــشقا ئــۆزلىرىنى       ــۇرۇپ نېمى ــداقتا بىلىــپ ت ــى، ئۇن بىلهتت

بــۇ مىللهتنىــڭ، بــۇ خهلقنىــڭ : ئۆلــۈمگه ئــاتتى؟ ســهۋەبى
 قۇڭغــۇز ئهمهســلىكىنى، ئىنــسان ئىكهنلىكىنــى،  -قــۇرت 

ــاچ  ــسا ئــ ــوزەك قىلــ ــاي بــ ــدىغانلىقىنى خىتــ چىقى كېلىــ
بــۇ مهقــسهتنى . ھــاكىمىيىتىكه چۈشــهندۈرمهكچى بولــدى

چۈشهندۈرۈشــــنىڭ باشــــقا ئۇســــۇللىرىنىڭ ھهممىــــسى 
ــدى   ــىنالغان ئى ــدىن س ــقىالر تهرىپى ــاي  . باش ــا، خىت ئهمم

ــاكى     ــان ي ــهنگىلى ئۇنىمىغ ــسهتنى چۈش ــاكىمىيىتى مهق ھ
ــۋار قىلمىغــان ئىــدى  ــارىن ياشــلىرى ئۆزلىرىنىــڭ  . ئېتى ب

ــۇ مهقــــسهتنى      ئى ــلهن بــ ــى بهدىلــــى بىــ ــسىق قېنــ ســ
خىتاي ھـاكىمىيىتىمۇ چۈشـهندى، يهنـى،       . چۈشهندۈردى

دەپ ئهمـر كۆتـۈپ     » لهبـبهي «ئۇيغۇر ئانىلىرى ھهر زامان     
تۇرىــــدىغان قــــۇلالرنىال ئهمهس، ئــــاچچىقى كهلگهنــــدە  
ئۆلۈشــنى ۋە ئۆلتۈرۈشــنى بىلىــدىغان، ۋۇجۇدىــدا ئهركهك 

. دىغانلىقىنى چۈشـهندى تۈكى بار ئوغۇل بالىالرنىمۇ تۇغىـ    
 يىلىدىن بىرى شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ ھهر        - 80گهرچه  

يېرىدە بۇ خىل ھهرىكهت ۋە ئىنقىالبالر كۆپ يـۈز بهرگهن          
ــۈك      ــۇ قهردەر كۈچلـ ــتىن بـ ــىرى جهھهتـ ــسىمۇ، تهسـ بولـ

بارىننىـڭ ئـۈچ خىـل تـارىخىي تهسـىرى          . بولمىغان ئىدى 
  .بار

   
  ىرى شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه بولغان تهس- 1
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 يىلىنىڭ ئـاخىرى شـهرقىي تۈركىـستانغا كىرىـپ          - 1949
كهلگهن خىتاي كوممۇنىست ئارمىيىسى شهھهر ـ شـهھهر،   
يېــزا ـ يېزىالرغــا خىــزمهت گۇرۇپپىــسى بولــۇپ كىرىــشكه    

ئهنه شــۇ چاغــدا بــارىنغىمۇ، بارىنغــا ئوخــشاش . باشــلىدى
بىز «. كۆپ يېزىغا بۇ خىزمهت گۇرۇپپلىرى كهلگهن ئىدى    

ــا  ــىلهرنى ئـ ــدۇق سـ ــى كهلـ ــۆزلىرىنى » زات قىلغىلـ دەپ ئـ
تۇنۇشتۇرغاندا، يېزا خهلقى چاۋاك چېلىپ قارشـى ئالغـان،         
ــدىغان ئهڭ    ــا بهرگهن، يهيـ ــتىپ ئۇالرغـ ــۆيلىرىنى بوشـ ئـ

: خىتاي ئهسكهرلىرى . ياخشى تاماقلىرىنى ئۇالرغا بهرگهن   
بۇنىڭـــدىن كېـــيىن گۇمىنـــداڭنىڭ زۇلمـــى بولمايـــدۇ،  «

پۈتــــۈن، خــــاتىرجهم قورســــىقىڭالر تــــوق، كىــــيىمىڭالر 
ــسىلهر ــق     » ياشايـ ــارە خهلـ ــۈل بىچـ ــاق كۆڭـ ــدە ئـ دېگهنـ

. خوشــاللىقىدىن نــېمه قىلىــشىنى بىلــمهي قالغــان ئىــدى 
ياشالر بولسا، بۇ خىزمهت گۇرۇپپىسى، ئوتقا كىرسه ئوتقـا،         

. ســۇغا كىرىــسه ســۇغا كىرىــشكه تهييــار ھــالهتكه كهلــگهن
ــاي      ــى خىتـ ــالىلىرى؛ يهنـ ــڭ بـ ــۇ ئادەملهرنىـ ــۈن شـ بۈگـ

ــدا  كوممۇنىــ ست ھاكىمىيىتىنىــڭ تهبىــرى بىــلهن ئېيتقان
قىزىل بايراق ئاسـتىدا تۇغۇلـۇپ، قىزىـل بـايراق ئاسـتىدا            «

ياشالر قوللىرىغا قۇرال ئېلىـپ، ئاتـا ـ ئـانىلىرى     » ئۆسكهن
قارشى ئېلىپ يۇرتقا باشالپ كىرگهن بۇ ئارمىيىگه قارشى        

قۇراللىق كۈچ بىـلهن ئـۇالرنى يۇرتىـدىن        . ئوق ياغدۇردى 
مهكچى بولــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ ئۆلــۈمى بهدىلىــگه  ھهيــدىۋەت

نېمىــشقا ئــۇالرنى ئۆلتــۈردى؟ ئاتــا ـ ئــانىلىرى ئۈمىــد         
ــشقا     ــاكىمىيهتكه نېمىـ ــۇ ھـ ــارمىيىگه، بـ ــۇ ئـ ــان بـ باغلىغـ
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ــرەت    ــۈك ئۆچمهنلىــك ۋە نهپ ــۇ قهدەر كۈچل ئهۋالدلىرىــدا ب
ــهرقىي    ــاۋابىنى شـــ ــوئالنىڭ جـــ ــۇ ســـ ــدى؟ بـــ ئويغانـــ

ــستاندىكى ئهقلــى بېــشىدا بــار ھهر     كىــم ياخــشى  تۈركى
يهرگه نـېمه تېرىـساڭ  شـۇنىڭ        «بىـز ئۇيغـۇرالردا     . بىلىدۇ

ــار » ھوســـۇلىنى ئالىـــسهن . دېـــگهن خهلـــق تهمىـــسلى بـ
قىسقىـــسى، خىتـــاي ھـــاكىمىيىتى ۋەتىنىمىـــزدە نهپـــرەت، 

قارشـــــىلىقىدا يهنه نهپـــــرەت، . ئۆچمهنلىـــــك تېرىـــــدى
ئىلگىرى ئوتتۇرىغا چىققـان    . ئۆچمهنلىك ئالدى ۋە ئالىدۇ   

ــى  ــالر قهتئ ــدىياش ــلهن.  بولمى ــى : مهس ــزاۋات ۋەقهس . پهي
پهيزاۋاتتا ئىسىيانغا ھازىرالنغان ياشالرنىڭ قولىـدا قـۇرال        

ئهمما يۇرت چوڭلىرىنىـڭ مهسـلىههتى بىـلهن،        . بار ئىدى 
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇالرغا كهڭچىلىك قىلىدىغانلىقىغا     
ئىشىنىپ قوللىرىدىكى قوراللىرىنى خىتاي ئهسـكهرلىرىگه      

ى ۋە شۇ نهخ مهيداننىڭ ئۆزىدە قـوللىرى        تاپشتۇرۇپ بهرد 
چهمــــبهرچهس باغالنــــدى، ئۇرۇلــــدى، ھاقارەتلهنــــدى، 

 ياش ئارىسىدىكى نهچچه    20 ياش بىلهن    16ئۆلتۈرۈلدى،  
ــدى        ــۈنى قالمى ــۆرمىگهن ك ــمۈرنىڭ ك ــاش ـ ئۆس ــۈز ي . ي

 سـاۋاقالردىن دەرس    -بارىندىكى ياشالر بۇ خىل تهجـرىبه       
» ىن، ئېتىپ ئـۆلمهك   يېتىپ ئۆلمهكت «ئۇالر  . ئالغان ئىدى 

ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈش ئۈچـۈن كهلـگهن        . نى شهرەپ بىلدى  
ــۈردى   ــۇالر ئۆلتــ ــكهرلىرىنى، ئــ ــاي ئهســ ــاي . خىتــ خىتــ

ئهســكهرلىرى ھــېچ تهســهۋۋۇر قىلىــپ باقمىغــان زەربىــگه 
بــۇ زەربىنــى ھــېچ ھهزىــم قىاللمىغــان خىتــاي . ئۇچرىــدى

ئهسكهرلىرى بارىندا ھهتتا بۆشۈكتىكى بوۋاقالرغىمۇ ئـوق       
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دېهقانالرنىـڭ ئـۆيلىرىنى ئـوق    . ۇرۇپ قهتلـى قىلـدى   ياغد
. يامغۇرىغــــا تۇتــــۇپ غهلــــۋىر تۈشــــىكىدەك قىلىــــۋەتتى

خهلقىمىزنىــڭ ئۇنتۇلمــاس قهھرىمــان پهرزەنتــى زەيــدۇن  
ــۆپ    ــلىرىنىڭ كـ ــادىله سهپداشـ ــڭ مۇجـ ــۈپ ۋە ئۇنىـ يۈسـ

. قىسىمى دۈشمهنگه ئوق ياغدۇرۇپ تۇرۇپ شهھىد بولدى
ئاشـكارا ۋە يوشـۇرۇن     تىرىك دۈشمهن قولىغا چۈشـكهنلهر      

. ئۆلتۈرۈلدى ياكى ئېغىـر جىـسمانى جازاغـا تارتىلىۋاتىـدۇ         
ــۈم    ــانلىق قويــدەك ئۆل ــارىن ياشــلىرى، قۇرب قىسىقىــسى، ب
نۆۋىتىنى كۆتۈپ تۇرۇشتىن، دۈشمهننى ئۆلتۈرۈپ تۇرۇپ       
ــۈم ئىكهنلىكىــدىن   ئۆلۈشــنىڭ قانچىلىــك شــهرەپلىك ئۆل

ى ئىبـــارەت ســـېگىنال بىـــلهن، شـــهرقىي تۈركىـــستاندىك 
ــا يېڭــى كــۈرەش شــهكلىگه    ــاش ئهۋالدالرغ ــپهرۋەر ي ۋەتهن

بــــۇ، شــــهرقىي . ئـــاتلىنىش جاســــارىتىنى بېغىــــشلىدى 
تۈركىستاندا مۇستهملىكىچى ھاكىمىيهتكه قارشى قهلبىدە     
غهزەپ ـ نهپـرەت ئۇرغـۇپ تۇرغـان مىليـونالرچه ئىنــسانغا       

ــا   ــى بولماقت ــارەت مهنبهس ــام ۋە جاس ــاجىز  . ئىله ــمهك، ئ دې
ن قانچىلىك كۈچلۈك بولـسىمۇ ئۇنىڭغـا       خهلقىمىز، دۈشمه 

زەربه بهرگىلى بولىدىغانلىقىنى، ھهددىدىن ئارتۇق بوزەك      
دەپ ۋاقىرغىلـــــــى » توختـــــــا«قىلىــــــپ كهتكهنـــــــدە  

  .بولىدىغانلىقىنى بۈگۈن يهنه بىر قېتىم ئۆگهندى
بۈگـــۈن شـــهرقىي تۈركىـــستان ۋەزىيىتـــى مۇددەتىـــسز     

ــهرەڭگ     ــال س ــر ت ــاكى بى ــا ي ــر بومبىغ ــدىغان بى ىنى پارتالي
 ئـــاچقۇچه ئـــوت -يانـــدۇرۇپ تاشلىـــسا، كـــۆزنى يۇمـــۇپ 

بـۇ  . دېڭىزىغا ئايلىنىـدىغان پايانـسىز ئورمانغـا ئوخـشايدۇ        
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بومبىنىڭ مۇددەتتىن بۇرۇن پارتلىشىنىڭ، بۇ ئورماننىـڭ       
ۋاقتسىز ئوت ئېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز، كـۈچىمىزنى       

 .بىهۇدە ئىسراپتىن ھهر زامان مۇھاپىزەت قىلىشىمىز الزىـم       
ئهمما بارىن روھى ھهر مىنۇت ئىـسىمىزدىن چىقماسـلىقى          

  .كېرەك
  
    بارىن ئىنقىالبنىڭ خىتاي خهلقىگه بولغان تهسىرى- 2

ــهرقىي   ــگهن، شــ ــېچ كهلمىــ ــستانغا ھــ ــهرقىي تۈركىــ شــ
ــگه     ــهنچگه ئىـ ــگه ۋە چۈشـ ــدە بىلىمـ ــستان ھهققىـ تۈركىـ
بولمىغان مىليارت جۇڭگولۇقالر، شهرقىي تۈركىستاندىكى     

لىك ۋە بۇ تهڭسىزلىك نهتىجىسىدە كېلىپ      مىللىي تهڭسىز 
چىققان مىللىي زىددىيهتنىڭ قانچىلىك ئېغىر، قانچىلىك      
خهتهرلىك نوقتىالرغا بېرىـپ يهتكهنلىكىـدىن خهۋرەسـىز،       
ئهمما، بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ شـهرقىي تۈركىـستاندا يـۈز         

شـهكىلدە شـهرقىي    . بهرگهن ھهممه ئىشتىن خهۋىرى بـار     
اپتونومىيه، شـهرقىي تۈركىـستان     تۈركىستانغا بېرىلگهن ئ  

ۋاڭ . ئۈچۈن، شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئۈچـۈن ئهمهس      
جىن، ۋاڭ ئىنماۋالرغا ۋە ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا كهلگهنـلهرگه          

شــهرقىي تۈركىــستانغا . بېــرىلگهن ئاالھىــدە ئىمتىيــازدۇر 
كېلىپ يهرلهشكهن، كېلىۋاتقان ۋە كېلىدىغان جۇڭگولۇق  

  .االھىدە ھهق ـ ھوقۇقتۇربهزى كۆچمهنلهرگه بېرىلگهن ئ
يېقىنقى يۈز يىل ئىچىدە بـاي بولـۇش سهۋداسـىغا مـۇپتىال            
بولغان دۇنيـا كـۆچمهنلىرى ئامېرىكىغـا ئېقىـپ بارغىنىغـا           

 يىل ئىچىدە باي بولۇش ۋە ھوقـۇق     50ئوخشاش، يېقىنقى   
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تۇتۇش سهۋداسىغا مۇپتىال بولغان جۇڭگولـۇقالر شـهرقىي        
ى ۋە ئالـــداپ مهجبـــۇر. تۈركىـــستانغا ئېقىـــپ كهلـــدى  

ــگهن كــۆپ ســانلىق كــۆچمهنلهر بۇنىــڭ ســىرتىدا،    ئهكهل
بېيجىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ تهشــۋىق ـ تهرغىبــاتى   . ئهلــۋەتته

ــۇتلهق       ــغ ئىنــسانالرنىڭ م ــۇ مىــغ ـ مى ــگهن ب بىــلهن كهل
كۆپچلىكى ئارزۇ قىلغان ھوقۇققـا، ئـارزۇ قىلغـان بايلىققـا           

ئۇالرنى ھوقۇققا ئىگه قىلىش، بـاي قىلىـش        . ئىگه بولدى 
ــسىز قالــدى    به ــگه يهرلىــك خهلــق ھوقۇق يوقــسۇل . دىلى

بــۇالرنى ئــاز كۆرگهنــدەك، شــهرقىي تۈركىــستانغا . قالــدى
دەسلهپته كهلگهنـدە ئـاجىز، ئـۇرۇق ۋە ئادەمنىـڭ ئىچىنـى            
ئــاغرىتقۇدەك دەرىجىــدە مــۇاليىم بولغــان جۇڭگولــۇقالر،     
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھاۋاسىدا نهپهس ئېلىپ، شهرقىي      

ىرىــــــدە ئولتــــــۇرۇپ، شــــــهرقىي تۈركىــــــستاننىڭ ئۆيل
تۈركىستاننىڭ ئاش ـ ئۇزۇقلىرىنى يهپ بىر ، ئىككى يىـل   
ئۇتىدۇ ـ دە ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىغا كۈچ ـ قۇۋۋەت، يانچۇقىغا    
ــدا بۇلۇشــىغا    ــر ئۈســتۈنلۈك پهي ــۇل، روھــى ھــالىتىگه بى پ
ئهگىــشىپ، كــۆپ ســانلىق كــۆچمهن جۇڭگولــۇقالردا بىــر  

يهنـى  . ولىـدۇ خىل پىـسخولوگىيىلىك ئـۆزگىرىش پهيـدا ب       
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھاۋاسـى، ئـاش ـ ئـۇزۇقى ئۇالرغـا      

بۇ رىئاكسىيه ئۇالرنىڭ سـۆز     . قىلىدۇ) گومىڭ(رىئاكسىيه  
ـ ھهرىكهتلىرىدە، بۇ ۋەتهننىڭ ئىگىلىرى بولغـان يهرلىـك         
خهلقكه نهپرەت، ئۆچمهنلىـك ۋە ئـۇالرنى تـۆۋەن كـۆرۈش           

ــدۇ   ــسىنى تاپىــ ــۇپ ئىپادىــ ــل   . بولــ ــۇ خىــ ــشقا بــ نېمىــ
ــس ــشقا   پى ــى؟ نېمى ــا چىقت ــسهل ئوتتۇرىغ خولوگىيىلىك كې
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دۇسلۇق ئورنىغا دۈشمهنلىك، مۇھهببهت ئورنىغا نهپـرەت       
  يهر ئالدى؟

ــاۋايى،     ــادان، يـ ــۆزىگه نـ ــڭ كـ ــى ئۇالرنىـ ــك خهلقنـ يهرلىـ
ــنهك،     ــۆز ئهي ــهتكهن ك ــشانه كۆرس ــور پى ــسىز، ش قابىلىيهت
ــان   ــدىن قىلىنغـ ــاكىمىيىتى تهرىپىـ ــا بېيجىـــڭ ھـ ئۇالرغـ

ەكنى بوزەك قىلمىساڭ قىيامهتته سورىقى     بوز«. ھهدىيهدۇر
ــار ــوزەك   » ب ــدەك جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى تهرىپىــدىن ب دېگهن

قىلىنغــا مىلــلهت، جۇڭگــو كــۆچمهنلىرى تهرىپىــدىن ھهم 
بـــارىن . بـــوزەك قىلىنىـــشى نورمـــال بىـــر ھالغـــا كهلـــدى

ئىنقىالبى جۇڭگودىكى ۋە شهرقىي تۈركىـستاندىكى بهزى       
ائهت ئهربابلىرىغــا ۋىجــدانلىق خهنــزۇ زىيــالىلىرى ۋە جامــ 

ئىنسانالر ئارىسىدا نهپرەت ياراتقۇچىالر نـۆۋىتى كهلگهنـدە        
ــدىغانلىقىنى    ــانى بۇلى ــان نهپرەتنىــڭ قۇرب ــۆزلىرى ياراتق ئ

  .ئېنىق ھېس قىلدى
بـارىن  . نهپرەت  نهپرەتنى، ئۆلۈم ئۆلۈمنى باشالپ كېلىـدۇ       

ئىنقىالبىدىن كېـيىن چهتئهلـدىكى جۇڭگـو دېموكراتىـك         
ى رەھبهرلىــــــــرى، شــــــــهرقىي  ھهرىكىتىنىــــــــڭ بهز

تۈركىستانلىقالرنىڭ چهتئهلـدىكى بهزى تهشـكىالتلىرىغا،      
جۇڭگودا سوتسىيالىستىك تۈزۈم يىقىلىپ، دېمـوكراتىيىگه     
ئۈتۈش جهريانىدا شهرقىي تۈركىستاندا خهنزۇ ۋە يهرلىـك        
مىللهتلهرنىـــڭ ئىچىـــدىكى بىگۇنـــاھ خهلقنىـــڭ ئۆزئـــارا 

لىش توغرىـسىدا   نهپرىتىدىن قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئې    
ــۋال ئهمهس  ــادىپى ئهھــ ــشىمۇ تهســ ــپلهردە بۇلىــ . تهكلىــ

ــا    ــدۇ، ئهمم ــكه ئهمهس، كــۈچكه تايىنى ــالر ھهقىقهت زوراۋان
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زوراۋانالرنىــڭ قولىــدىن كــۈچ كهتكهنــدە، ئــۇالر ئــۆزلىرى 
  .ياراتقان نهپرەت دېڭىزىدا ئۆزلىرى غهرق بولىدۇ

بــارىن ئىنقىالبــى بــۇ مهنتىقىنىــڭ كىچىــك بىــر ســېگنالى 
تىدە جۇڭگو ھۆكـۈمىتىنى زۇلۇمـدىن ۋاز كېچىـشكه،         سۈپى

كــۆچمهن خهنــزۇ خهلقىنىمــۇ بــۇ زۇلــۇمنى قولالشــتىن ۋاز  
كېچىــشكه ئۈنــدەش بىــلهن تارىختــا ئۇنتۇلمــاس ســهھىپه 

  .قالدۇردى
ئهممــــا شــــۇنى ئهســــلىتىپ ئــــۈتهيكى، ئۈرۈمچىــــدىكى 
مىللىتارست ھۆكۈمهت بىلهن بېيجىڭ بۇ ۋەقهدىـن ھـېچ         

بـارىن ۋەقهسـىدىن كېـيىن،      . يـوق ئىجابى دەرس ئالغىنى    
ــڭ بېيجىڭــدە جــاڭ     ــلهن ســۇڭ خهنلياڭنى ــاۋ بى ۋاڭ ئىنم
ــى پىڭغــا ۋەقه ھهققىــدە دوكــالت قىلغانــدىن    زېمىــن ۋە ل

  كېيىنكى مۇنۇ سۆھبىتىگه دىققهت قىاليلى؛
شــىمالى شــىنجاڭ خهنــزۇ ئاھالىــسى نوپۇســى : ۋاڭ ئىنمــاۋ

جهھهتـــتىن كـــۆپ ســـانلىقىنى ئىگهللهيـــدۇ، شـــىمالى     
جهنـۇبى  . دا ئهبهدى تىنچلىق قولغـا كهلتۈرۈلـدى      شىنجاڭ

شىنجاڭدا خهنزۇ ئاھاله نوپۇسى جهھهتته كۆپ سانلىقىنى 
ــسا   ــېچ بولمىـ ــسه، ھـ ــا كىلىـ ــدىغان ئهھۋالغـ  50ئىگهللهيـ

ــىنجاڭدا ئهبهدى   ــۈن شــ ــسه پۈتــ ــهنتكه يهتكۈزۈلــ پىرســ
  .تىنىچلىققا كاپالهتلىك قىلغىلى بولىدۇ

ەكلىك ياردەمنى بىز   پىالننى سىلهر تۈزۈڭالر، كېر   : لى پىڭ 
ــز ــۆرۈپ    ... قىلىمىــ ــۇنى كــ ــۆھبهتتىن شــ ــۇ ســ ــز بــ بىــ

ــىلىنى ھهل     ــاكىمىيىتى مهسـ ــو ھـ ــاالاليىمىزكى، جۇڭگـ ئـ
ــزۇ    ــستاندا خهنـ ــهرقىي تۈركىـ ــسىنى شـ ــشنىڭ چارىـ قىلىـ
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ــانلىقنى     ــۆپ س ــۇتلهق ك ــتىن م ــانى جهھهت ــڭ س ئاھالىنى
مىللىــــي زۇلــــۇم ۋە مىللىــــي   . ئىگىلهشــــكه باغاليــــدۇ 

غــــا ئېغىرلىــــشىۋاتقان  تهڭــــسىزلىك، يىلــــدىن ـ يىل       
ــر   يوقـــسۇللۇقنى ھهل قىلىـــش ئۇالرنىـــڭ ئهقلىنىـــڭ بىـ

  .بۈرجىكىگىمۇ كىرىپ قويغىنى يوق
ۋەتهنــــــدىكى ۋە ۋەتهن ســــــىرتىدىكى بهزى شــــــهرقىي 
ــسىنىڭ    ــستىك پارتىيى ــو كوممۇنى ــستانلىقالر جۇڭگ تۈركى
ــىلىلهرنى ھهل    ــي مهسـ ــستاندىكى مىللىـ ــهرقىي تۈركىـ شـ

بىـز ئۇالرنىـڭ بـۇ خـام        . قىلىشىغا ئۈمىد بىـلهن قارىماقتـا     
خىيالىدىن ۋاز كېچىش ئۈچۈن بۇ پاكىـت يېتهرلىـك دەپ        

ــانايمىز ــرىگه  . سـ ــودا قهبـ ــارتىيه جۇڭگـ كوممۇنىـــستىك پـ
كۆمۈلمهســتىن تــۇرۇپ، نه جۇڭگــو  خهلقــى ئهركىــنلىككه 
ئېرىشىــشى، نه جۇڭگونىــڭ مۇستهملىكىــسى ئاســتىدىكى  
مىللهتلهرنىــڭ ئــۆز ھوقــۇقلىرىنى قولغــا ئــېلىش يــولى      

  .چىلىشى مۇمكىن ئهمهسئې
  
   ـ بارىن ئىنقىالبنىڭ تاشقى دۇنياغا بولغان تهسىرى3

بۈگــۈن دۇنيــادا، جۇڭگــو، شــىمالى چاۋشــهن ۋە كۇبــادىن 
باشــقا ئىنــسان ھوقــۇقى مهسىلىــسىنى دۆلهتنىــڭ ئىچكــى 

بـارىن  . مهسىلىسى دەپ قارايدىغان بىرمۇ دۆلهت قالمىدى     
ــستان   ــهرقىي تۈركىــ ــدا شــ ــى زامانــ ــى ئهينــ لىق ئىنقىالبــ

ــشقا      ــاق ئاســتى قىلى ئىنــسانالرنىڭ ھهق ـ ھوقــۇقىنى ئاي
قارشــى ئىــسيان بــولغىنى ئۈچــۈن، دۆلهت دىكداتۇرســىغا  
ــته بـــۇ خىـــل       ــى خهلـــق نـــارازىلىقىنى بىلدۈرۈشـ قارشـ
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ــۇقىنى     ــڭ ھهم يوقل ــر يولنى ــانۇنى بى ــقا ق ــسياندىن باش ئى
ياخشى بىلگهن دۇنيـا جامـائىتى، بولۇپمـۇ پۈتـۈن دۇنيـادا         

ر مهتبۇئات، تېلېۋىزور ئىستانـسىلىرى     كۈچلۈك تهسىرى با  
بــارىن ئىنقىالبىنــى ئــاز دېگهنــدە ئىككــى ئــاي ئهتراپىــدا   

 يىـل   50بارىن، يېقىنقى   . دۇنيانىڭ كۈن تهرتىۋىدە تۇتتى   
ئىچىدە شهرقىي تۈركىستاننى دۇنياغا تونۇتۇشتا، شهرقىي      
تۈركىستان مهسىلىسىنى دۇنيـا كـۈن تهرتىـۋىگه قويۇشـتا       

ــي  ــاددە ئهھمى ــدى  پهۋقۇلئ ــكهت بول ــر ھهرى ــگه بى . هتكه ئى
ــىيه،   ــانىيه، روسـ ــيه، فرانـــسىيه، گېرمـ ــا، ئهنگىلىـ ئامېرىكـ
يــــاپۇنىيه، شــــىياڭگاڭ، تهيــــۋەن، تــــۈركىيه، ســــهئۇدى 
ئهربـــستان، ھىندىـــستان قاتـــارلىق دۆلهت ۋە رايـــۇنالردا، 
شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ ئازاتلىققـا بولغـان ئۈمىـد،         

ــېخىچه ۋاز كهچمىگهن  ــسىدىن ت ــزىپال  ئىشهنچى ــى يې لىكىن
 ئهســىردە - 20قالماسـتىن، شــهرقىي تۈركىــستانلىقالرنىڭ  

ئىككى قېتىم دۆلهت قۇرغانلىقى، دۆلهتلىرى يىقىلغانـدىن      
كېيىنمـۇ، مىللىـي دۆلهتنـى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن       

. قىلغــان ئىــنقىالب تــارىخلىرىنى تهپــسىلى تۇنۇشــتۇردى 
ىتلهر بولۇپمۇ، تۈركىيىـدە يىگىرمىـدىن ئـارتۇق چـوڭ گېـز       

بــــارىن ئىنقىالبــــى ھهققىــــدە ھهر كــــۈنى بىرىنچــــى     
يـــــۈزلهرچه ســـــىتون  . ســـــهھىپىلهردە خهۋەرلهر بهردى

ــا ئهڭ    ــارىن ئىنقىالبىغ ــدە، ب ــۆز گېزىتلىرى ــازغۇچىلىرى ئ ي
گېـزىتلهر،  . يالقۇنلۇق ماقالىلىرى بىلهن مهدھىيه ئۇقىدى    

ــهھىدلىرىمىزنىڭ   ــچىلىقىدىكى شـ ــۈپ باشـ زەيـــدۇن يۈسـ
  .رۇپ باستىرەسىملىرىنى تۇنۇشتۇ
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ــهرقىي    ــسهرى شــهھهرلىرىدە ش ــقهرە، قهي ــستانبۇل، ئهن  ئى
تۈركىستانلىقالر تهرىپىدىن جۇڭگو مۇسـتهملىكىچىلىرىگه     
قارشــى ئۇيۇشــتۇرۇلغان نامايىــشالرغا ئــونمىڭالرچه تــۈرك  

مهركىــــزى . قېرىنداشــــالر پىــــدائى بولــــۇپ قوشــــۇلدى
لوندوندىكى ئىنسان ھهقلىرىنى قوغدىغۇچى ئالهم شۇمۇل   

شــهرقىي  » كهچــۈرۈم تهشــكىالتى  «ىــق تهشــكىالت  داڭل
ــسان     ــان ئىنــ ــتى قىلنغــ ــاق ئاســ ــستاندىكى ئايــ تۈركىــ

. ھوقۇقلىرى ھهققىدە پۈتـۈن دۇنياغـا دوكىـالت تارقـاتتى         
ئامېرىكىدا چىقىدىغان، مىليۇنـدىن ئـارتۇق تىرازغـا ئىـگه          

ــال(» نىيــۇس ۋىــك« ــى ) ھهپتىلىــك ژۇرن ــارىن ئىنقىالب ب
 ئـازاتلىق ھهرىكهتلىـرى   ھهققىدە، شهرقىي تۈركىستاننىڭ  

ئـــۇ ژۇرنالـــدا . ھهققىـــدە تهپـــسىلى مهلۇمـــاتالرنى يـــازدى
شـهرقىي تۈركىــستانلىقالرنىڭ ئــازاتلىق ۋە مۇســتهقىللىققا  
بولغان ئىشهنچى توغرىسىدا، شهرقىي تۈركىستانغا بارغان      
بىر ئامېرىكىلىق سـاياھهتچى بىـلهن قىلغـان سـۆھبىتىنى       

ىڭ ئهردوچو دېـگهن    مهن، ئۈرۈمچىن ... «: شۇنداق يازىدۇ 
بازىرىدا كېتىۋاتاتتىم، ئوتتۇرا ياشتىكى بىر ئۇيغۇر كىـشى،        

. مېنىڭ ئالدىمنى تۇسۇپ ئۇيغۇرچه بىر نېمىلهرنى دېـدى       
باشـقا  . دېگهن گهپنـى ئاڭلىـدىم    » ئامېرىكا«مهن، پهقهت   

خهنـزۇچه سـىزنىڭ گىپىڭىزنـى      : گهپنى ئۇقالمىـدىم، مهن   
ــدىم  ــدىم، دېـ ــزۇچه بىله . بىلهلمىـ ــىز خهنـ ــسىز؟ دەپ سـ مـ

. بىــر ئــاز بىلىــمهن، دېــدىم. مهنــدىن خهنــزۇچه ســورىدى
. ئۇنىڭ يېىنىدا سهككىز ياشالردا بىر ئوغۇل باال بار ئىـدى      

ــادەم ماڭــا  ــۇ ئ ــامېرىكىلىقمۇ؟ : ئ ســىزگه شــۇنى .... ســىز ئ
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بۇ يۇرت بىزنىڭ، ئۇالرنىڭ ئهمهس،     . ئېيتىشنى خااليمهن 
ــ      ــغ خهن مىللىتىنـ ــغ ـ مىـ ــان مىـ ــدا كېتىۋاتقـ ى دەپ يولـ

ئۇالرنى بـۇ ۋەتهنـدىن چىقىـرىش يولىـدا مهن          . كۆرسهتتى
ئۆلــۈپ كهتــسهم، بــۇ ئوغلــۇم مېنىــڭ ئورنــۇمنى باســىدۇ،   

ــدۇ   ــامىمنى ئالى ــڭ ئىنتىق ــهككىز  . مېنى ــدىكى س دەپ يېنى
ــسىنى كۆرســهتتى  ــامېرىكىلىقالر بىــزگه . ياشــالردىكى بال ئ

ــسۇن  ــاردەم قىل ــدى! ي ــۇرالر  ... دې ــدە ئۇيغ مهن، ئۈرۈمچى
ىـڭ تىللىـشىۋاتقان، مۇشلىـشىۋاتقانلىقىنى      بىلهن خهنلهرن 

ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرالر ئـاز بولىـشىغا قارىمـاي، بىـر      . كۆردۈم
ئۇيغۇر بىر خهن بىلهن ئۇرۇشۇپ قالسا، يولدا كېتىۋاتقـان         
باشــــــقا ئۇيغۇرالرمــــــۇ كېلىــــــپ خهننــــــى ئۇرۇشــــــقا 

ئۇيغـۇرالر ئـاز بولـسىمۇ، بــۇ    . ياردەملهشـكهنلهرنى كـۆردۈم  
ــۆزلى   ــايىنى ئ ــڭ خوج ــى ھهر زامــان  يهرنى رى ئىكهنلىكىن

خهنلهرگه ھېس قىلىدۇرۇشـقا تىرىـشىدىغانلىقىنى ھـېس        
ــدۇ» ...قىلــدىم  يىلــدىن بېــرى - 1950گهرچه . دەپ يازى

يــــۇرت تېــــشىدا شــــهرقىي تۈركىــــستاننىڭ مىللىــــي      
يولباشــچىلىرى مــۇھهممهد ئهمىــن بــۇغرا، ئىيــسا يۈســۈپ   
ــهرقىي   ــدە، شــــــ ئالىپتېكىنلهرنىــــــــڭ يېتهكچىلىكىــــــ

ــۇم ۋە مىللهتنىــڭ نهســلىنى  تۈركىــستاندى ــي زۇل كى مىللى
ــا      ــلهن دۇني ــسىالتى بى ــۈن تهپ ــى پۈت ــۇش ھهرىكىت قۇرۇت
جامائىتىگه ئاڭلىتىلغان بولسىمۇ، بىر مـۇنچه چهتئهللىـك        
دوستالردا، بۇ قهدەر زۇلۇم بار ئىكهن، بـۇ زۇلۇمغـا  قارشـى          
نېمىـــشقا شـــهرقىي تۈركىـــستاندا، دۇنيانىـــڭ دىققىتىنـــى 

ارشىلىق ھهرىكىتى يـوق؟ دېـگهن      جهلىپ قىلغۇدەك بىر ق   
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بــارىن ئىنقىالبــى يــۇرت تېــشىدىكى . ســۇئالالر بــار ئىــدى
ــسىياتىغا ئهمهس،    ــڭ ھېســـ ــي رەھبهرلىرىمىزنىـــ مىللىـــ
ھهقىقهتـــكه ئاساســـالنغان ھالـــدا شـــهرقىي تۈركىـــستان  

بولۇپمۇ، . مهسلىسىنى دۇنياغا تۇنۇتقانلىقىنى ئىسپاتلىدى   
نىـڭ دىققىتـى    بارىن ۋەقهسـىدىن كېـيىن دۇنيـا مهتبۇئاتى       

  .شهرقىي تۈركىستانغا تېخىمۇ مهركهزلىشىشكه باشلىدى
بارىن ۋەقهسى، كاشغهردە قۇرۇلغان شـهرقىي تۈركىـستان        

ــشىدىن -1934ئىـــسالم جۇمهۇرىيىتىنىـــڭ  ــى يىقىلىـ  يىلـ
 يىلىغىچه ۋەتهننى تهرك ئېتىپ دۇنيانىڭ      - 1963باشالپ  

ھهر يېرىـــدە يهرلىـــشىپ ياشاشـــقا مهجبـــۇر بولغـــان بىـــر  
ــستانلىقالرنىڭ   مىلي ــهرقىي تۈركىــ ــارتۇق شــ ــدىن ئــ ۇنــ

ۋەتهننىــڭ تهقــدىرى مهسىلىــسى ئۈســتىدە قايتىــدىن بىــر 
يهرگه جهم بولۇپ، ھهر قايىسى تهشكىالت  ۋەكىللىـرى ۋە          
جامائهت ئهربابلىرى ۋەكىللىـرى، ۋەتهن سـىرتىدا تـۇنجى         

 - 15 كۈنىــدىن - 12 ئاينىــڭ  - 12 يىلــى - 1992قېــتىم 
ــستانبۇلدا  ــۈنىگىچه ئى ــي    «ك ــستان مىللى ــهرقىي تۈركى ش

  .نى ئېچىشقا تۈرتكه بولدى» بۈيۈك قۇرۇلتىيى
ــارلىق     ــۈنگهن ب ــا تهلپ ــى ئازاتلىقق ــارىن خهلق ــان ب قهھرىم
ــۇرۇرى،    ــارى، غــ ــستانلىقنىڭ ئىپتىخــ ــهرقىي تۈركىــ شــ

  .ئۈلگىسىدۇر
بــارىن ئىنقىالبىنىــڭ ئهڭ ئىلغــار تهرىپــى تهشــكىللىك ۋە 

بـارىن  . ئۆلمهيـدۇ شـهھىدلهر  . ئۈزۈل ـ كېسىل بولۇشىدۇر 
شهھىدلىرى ئـالالھ ھۇزۇرىـدىمۇ ھاتـاتتۇر، خهلقىمىزنىـڭ         

  .قهلبىدىمۇ ھاياتتۇر
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مىللىتىمىز ئىچىدىكى تېخى ئويغانمىغـان بهزى كىـشىلهر        
شۇنى بىلشى الزىمكـى، خىتايـدىن قورقـۇپ ئهللىـك يىـل            

بىزدىن قورقۇپ «ياشىغان بىر ئادەمگه، خىتاي ھۆكۈمىتى 
نىڭ مۇكاپاتى ئۈچۈن ساڭا يهنه ئهللىك يىل ياشىدىك، بۇ

» ئهللىك يىللىق ئۆمۈرنى قوشۇپ بىرەيلى، يـۈز يىـل ياشـا          
دەپ كاپالهتلىــك بهردىمــۇ؟ خىتــايالردىن قورققــانالرمۇ،    
ــرىلهرگه        ــشاش قهبـ ــۇپ ئوخـ ــاخىرى بولـ ــرى ـ ئـ ئىلگىـ

تۇغۇلــۇش بىــلهن ئۆلــۈش مــۇتلهق خۇدانىــڭ  . كۆمۈلــدى
ــدۇر ــسابلىغا  . ئىلكىدى ــۇلمان دەپ ھې ــۆزىنى مۇس ن ھهر ئ

ــرەك   ــتىقىغه ئىشىنىــشى كې ــۇ مهن ــادەم ب ــا، . قانــداق ئ ئهمم
دۈشمهندىن قورقۇپ ئۆز ئىرادىـسىگه خىـالپ ھالـدا بـاش       
ئىگىپ ئاۋازسـىز بـۇ دۇنيـادىن ئۆتكهنلهرنىـڭ ھهممىـسى           

ئۇنتۇلمىغـانالر يهنىـال ۋەتىنـى ئۈچـۈن،        . ئۇنتۇلۇپ كهتتـى  
مىللىتى ئۈچۈن، ئېتىقادى ئۈچۈن قهھرىمانالرچه شهھىد      

سـادىر دەپ ئېـتىم قالـدى،       «بىز بۈگـۈن    . غانالر بولدى بول
ــدى   ــتىم قال ــاالم يې ــز » بهش ب ــشالرنى ئېيتىمى . دەپ ناخى

ســادىر پــالۋان بهش بالىــسىنىڭ يېــتىم قېلىــشىنى بىلىــپ  
تـــۇرۇپ جهڭـــگه كىـــرمىگهن بولـــسا، ئـــازاتلىق ئۈچـــۈن  
ھايــاتىنى پىــدا قىلمىغــان بولــسا، خهلقىمىــز يــۈز يىلــدىن  

ــالۋاننى  ــى؟ نۇزۇگــۇم،  بېــرى ســادىر پ  خــاتىرىلهپ كېلهمت
ســادىر پــالۋان، غېنــى بــاتۇر، ئوســمان بــاتۇر، زەيــدۇن       

. مىللىتىمىـز بىـلهن بىلـله ئهبهدىـي ياشـايدۇ         ... يۈسۈپلهر
ۋەتهن سۆيگهنلهرنىڭ ئۆمرى ۋەتهنگه ئوخشاش ئۇزۇن ۋە       

  .ئهبهدىي بولىدۇ
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. بىر ۋەتهن، ئۇ ۋەتهننى سـۆيگهنلهرگه ئامـانهت قىلىنىـدۇ         
ۇتقـانالر ئـۇ ۋەتهن تهرىپىـدىن، ئـۇ ۋەتهننىـڭ           ۋەتهننى ئۇن 

ــر     ــى بىــ ــى تهبىئــ ــدىن ئۇنتۇلۇشــ ــرى تهرىپىــ ئهۋالدلىــ
  .ھادىسىدۇر
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  بارىن ئىنقىالبىنىڭ ئونىنچى يىلى
  )ئهسلىمه(

  
  ئابدۇرەھىمجان ئابدۇررەشىد

  
بىـــر مىللهتنىـــڭ مهۋجۇتلـــۇقى ۋە ئىنـــسانىي قىممىتـــى «

اسـلىرى،  ئۇنىڭ نوپۇس سانى، ئۆتمۈشـتىكى مهدەنىـي مىر       
شــائىر، يــازغۇچى، دانىــشمهنلىرى بىــلهن ئهمهس، بهلكــى  

 تــۈگىمهس - تاشــقان مىللىــي غــۇرۇر، پــۈتمهس -تولــۇپ 
روھىـــي جاســـارەت، تهسلىمـــسىز مىللىـــي ئىـــرادە بىـــلهن 

  ».ئىپادىلىنىدۇ
   ئاي  كاشغهر-1 يىلى - 1990زەيدۇن يۈسۈپ 

  
ــانى،        ــاتالرنىڭمۇ س ــاۋايى ھايۋان ــاۋانالردىكى ي ــۆل ـ باي چ

پىتى ۋە نهسـلى قوغـدىلىۋاتقان، رەھىـم ـ شـهپقهتلىك،      سۈ
مهدەنىيهتلىك بۈگۈنكى يېڭى دەۋىردە تاشقى دۇنيا بىلهن       
ئىنـــسانىي مۇناســـىۋىتى پۈتـــۈنلهي ئۈزۈلـــۈپ كهتـــكهن، 
ــان     ــرۇم بولىۋاتق ــارائىتىدىنمۇ مهھ ــاش ش ــدائىي ياش ئىپتى
قــاراڭغۇ تۇمــان ئاســتىدىكى ئۇيغــۇر مىللىتىنــى خــۇددى   

يهر شـــارىغا بومبـــا چۈشـــكهندەك ئهڭ تاشـــقى ئالهمـــدىن 
ــلهن دۇنيانىـــڭ   ــاس بىـ ــۈك ئىنكـ ــادىپى، ئهڭ كۈچلـ تاسـ
سىياســى سهھنىــسىگه ئېلىــپ چىققــان شــهرەپلىك بــارىن 

ئهمما ئۇ ئۆسمۈرلۈك،   . ئىنقىالبى بۇ يىل ئون ياشقا كىردى     
سهبى مهزگىلىدە ئهمهس، بهلكـى نهۋقىـران يىگىـتلهردەك         
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ــوۋايالردەك   ــشقهدەم ب ــارەتكه ۋە پى ــگه  جاس ــرىبىگه ئى تهجى
  .بولۇپ قالدى

ۋەتىنىمىزنىــڭ ھهر قايــسى جايلىرىــدىن بىــر نىــيهت، بىــر 
ــانچه نهپهر    ــر ق ــارىن يېزىــسىغا توپالشــقان بى مهقــسهتته ب

 يىلـى   - 1989ئىنقىالبى قهھرىماننىڭ تهشهببۇسى بىلهن     
 كـــۈنى بـــارىن يېزىـــسىنى ۋاقىتلىـــق - 10 ئاينىـــڭ - 10

ستان ئـــازاتلىق مهركهز قىلغـــان ھالـــدا شـــهرقىي تۈركىـــ 
بــۇ تهشــكىالتنىڭ نىزامنــامىلىرى، . تهشــكىالتى قۇرۇلــدى

ــكىالتنىڭ    ــپ، تهشـ ــسىلى بېكىتىلىـ ــرى تهپـ پروگراممىلىـ
. ۋاقىتلىق باش رەئىـسلىكىگه زەيـدۇن يۈسـۈپ سـايالندى         

نىزامنامىــدىكى بهلگىلىــمه بــويىچه بــاش رەئىــس مــۇتلهق  
شــۇنىڭ ئۈچــۈن رەئىــسنىڭ . ئــالى ھوقۇققــا ئىــگه ئىــدى

گه بىنــائهن تهشــكىالتنىڭ مهركىــزى ھهيــئهتلهر تهكلىــۋى
ســانى كۆپهيتىلــدى ۋە كېڭهيتىلىــپ ئهزا قوبــۇل قىلىــش  

  .ماقۇلالندى
تهشــكىالت قۇرۇلــۇپ بىــر ئايغــا يهتمىــگه ۋاقىــت ئىچىــدە  
ھهيئهت ئهزالىرىنىڭ ئىدىيىسىدە جىـددى بۇرۇلـۇش يـۈز         

ئۇالر ھهپتىلهپ داۋامالشتۇرغان ھهر بىر     . بهرمهكته ئىدى 
ــايرىم  ــاالش ـ تارتىــشالردا     ئ ــاۋزۇدىكى مــۇزاكىرىلهردە، ت م

لېكىن ھهر قانداق بىـر   . مۇھىم نهتىجىلهرگه ئىگه بوالتتى   
مهركىــــزى پىكىــــردە زەيــــدۇن يۈســــۈپ ئۇســــتۇنلۇكنى 

  .ئىگهللهيتتى
تهشكىالتنىڭ سىياسى ئورگىنى سۈپىتىدە پارتىيه تهسىس 
قىلىش ھهققىدىكى مۇنـازىرىلهردە ھهيـئهتلهر تهرىپىـدىن        
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شهرقىي «، سابىق   »تهڭرىتاغ ياشلىرى پارتىيىسى  «ق  سابى
دېموكىراتىـك ياشـالر    «ۋە  » تۈركىستان خهلـق پارتىيىـسى    

قاتارلىق پارتىيىلهرگه ۋارىسلىق قىلىش ياكى     » پارتىيىسى
ئهمما يـالغۇز   . يېڭىدىن تهسس قىلىش تهكلىۋى قويۇلدى    

شــــهرقىي تۈركىــــستان ئىــــسالم   «زەيــــدۇن يۈســــۈپ  
ــ »پارتىيىـــسى ا قويـــدى ھهمـــدە بـــارلىق   نـــى ئوتتۇرىغـ

ــيه    ــداق رەددى ھهيئهتلهرنىــڭ قارشــىلىق مهۋقهســىگه مۇن
  :بهردى

ــاچغىلى،    ―  ــس ئ ــق مهجلى ــسىغا داۋاملى ــارىن يېزى ــز ب بى
ــى ۋە ئۆشــرە ـ زاكــات،         ــارتىش قىلغىل ــاالش ـ ت ــارا ت ئۆزئ
سهدىقه ئىهسانالرنى يىغىـپ، ئىقتىـساد تـوپالپ، يۇرتمـۇ ـ      

قهت مىللىتىمىزنـى،   په. يۇرت تاماشا قىلغىلى يىغىلمىدۇق   
ۋەتىنىمىزنى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن تهشـكىالت قـۇرۇۋاتىمىز،         
پارتىيه قۇرۇۋاتىمىز، بىز قانداقال بىر تهشكىالت قۇرمـايلى،        
ــاپ    ــايلى، دۈشــمهن بىزنــى ئاي ــارتىيه قۇرم ــداقال بىــر پ قان

سىلهر تهكلىپ قىلىۋاتقان پـارتىيىلهر خهلقـتىن       . قويمايدۇ
ــۇن ھا  ــنمه، تۇرغــ ــان، بېكىــ ــشخانا  ئايرىلغــ ــدىكى ئىــ لــ

پارتىيىلىرى ئىدى، شۇنداقتىمۇ دۈشمهن ئاياپ تهكچىـگه       
شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم «ئهممــا، . ئېلىــپ قويمىــدى

ــسى ــر   » پارتىيىــ ــى بىــ ــى، ھهم قهدىمــ ــسا ھهم يېڭــ بولــ
بۇ پارتىيه بوۋىمىز سـۇلتان سـاتۇق بىـلهن         . مهۋجۇتلۇقتۇر

ۋەتىنىمىـــزگه يىلتىـــز تارتقـــان، مىللىتىمىزنىـــڭ روھىغـــا 
ۋارىــسلىق قىلىــشقا الياقهتلىــك ئــېقىم . ڭىپ كهتــكهنســى

ئهگهر . پهقهت شهرقىي تۈركىستان ئىـسالم پارتىيىـسىدۇر      
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بىــز مىللىتىمىــز چۈشــهنمهيدىغان، قوبــۇل قىاللمايــدىغان  
تۇيۇق كوچىغا كىرىپ قالىدىغان بولساق، ئۇ چاغـدا ھـېچ          

  .نهرسه يارىتالمايمىز، ھېچ نهرسىگه ئېرىشهلمهيمىز
ــ  ــڭ ئالماس ــئهتلهر    ئۇنى ــدا ھهي ــرى ئالدى ــۈر پىك تهك ئۆتك

سىماپتهك ئېرىـپ، ھهممهيـلهن شهرتـسىز ھالـدا شـهرقىي           
ــدى  ــسىنى ماقۇللىـ ــسالم پارتىيىـ ــستان ئىـ ــا . تۈركىـ ئهممـ

ــان         ــشىپ مېڭىۋاتقــ ــۈنگه مۇرەككهپلىــ ــدىن ـ كــ كۈنــ
تهشكىالتنىڭ ئىچكى ۋەزىيىتى پهقهت زەيدۇن يۈسۈپنىڭ      

  .قارارىغا باغلىنىپ قالغان ئىدى
 ئاينىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا زەيــدۇن يۈســۈپ - 11ى  يىلــ- 89

ئـۇ ھـېچ كىـم ئويلىمىغـان        . ھهيئهتلهر يىغىنـى چـاقىردى    
ــسىدىكى  ــكىالت پروگراممىــ ــن تهشــ ــهرقىي «: يهردىــ شــ

ــى   ــمهنگه قارشـ ــكىالتى دۈشـ ــازاتلىق تهشـ ــستان ئـ تۈركىـ
» ئۇزۇنغا سوزۇلغان، يوشۇرۇن سىياسى ھهرىكهت قىلىـدۇ      

ــڭ   ــالپ، ئۇنىـ ــپ تاشـ ــاددىنى ئېلىـ ــگهن مـ ــادېـ :  ئورنىغـ
ــازاتلىق تهشــكىالتى دۈشــمهنگه   « ــستان ئ شــهرقىي تۈركى

قارشــى ناھــايىتى جىــددى، ئوچــوق ئاشــكارا قۇراللىــق      
دېگهن مـاددىنى كىرگۈزۈشـنى تهلهپ      » ھهرىكهت قىلىدۇ 

بۇ پىكىرگه كۆپچىلىك قارشى تۇرغـان بولـسىمۇ،        . قىلدى
يهنـى  . ئاخىرىدا زەيدۇن يۈسۈپنىڭ قـارارى ئىـشقا ئاشـتى        

 كــــــۈنى خىتــــــاي - 21 ئاينىــــــڭ - 4لــــــى  يى- 1990
مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشـى قۇراللىـق ئـۇرۇش قوزغـاش         

  .رەسمى قارار قىلىندى
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زەيـــدۇن يۈســـۈپ ھهر قانـــداق جىـــددى بىـــر پىكىرنـــى  
ــۆپچىلىكى   ــڭ ك ــان ھهيئهتلهرنى ــان ھام ــا قويغ : ئوتتۇرىغ

ــسهن،      ــاقچى بولىۋاتىـ ــا تىقمـ ــى ئوتقـ ــهن مىللىتىمىزنـ سـ
. ز بولساق بهك ئاز ۋە ئـاجىز      دۈشمهن كۆپ ۋە كۈچلۈك، بى    

شۇڭا شارائىتنى يېتىلـدۈرۈش، پۈرسـهت كۈتـۈش كېـرەك          
ــى  ــدۇن  . دەپ پهخهس بولۇشــنى تهلهپ قىالتت ــېكىن زەي ل

  : يۈسۈپ ئۇالرغا يوچۇق قالدۇرماي جاۋاب بىرەتتى
سىلهرگه ئوخشاش پهخهسچىلهر تۈپهيلىدىن ناھايىتى    ― 

ــپ      ــۇنداق كۈچىيى ــمهن ش ــدە دۈش ــل ئىچى ــسقا مهزگى قى
ھازىر دۈشمهن يىراق خىتايدىن كهلمهيدۇ، بهلكى      . هتتىك

خىتـــــاي جاھـــــانگىرلىرى بىزنىـــــڭ مهھهللىمىـــــزدىن، 
جهمهتلىرىمىــــزدىن، ھهتتــــا ئاتــــا ـ ئــــانىلىرىمىزدىن،      
پۈشـــتىمىزدىن تامغـــان بـــالىلىرىمىزدىن، قـــوينىمىزدىكى 

بىـز  . ئاياللىرىمىزدىن بىزگه قارشى دۈشمهن يېتىـشتۈردى     
 ئهكــسىچه ھهمــمه نهرســىمىزنى   .نــېمه يېتىلدۈرەلىــدۇق 

شــارائىت . بىــز پۈرســهت كۈتۈشــنى بىلمهيمىــز. يوقــاتتۇق
چۈنكى بۇ مىلـلهت بۇلغانغـان،      . يېتلىدۇرۇشنى بىلمهيمىز 

روھىغــا قۇللــۇق تامغىــسى بېــسىلىپ كهتــكهن، روھــى      
بــۇ قهدەر كېرەكــسىز، بــۇ قهدەر . تهســلىم بولغــان مىلــلهت

ــ    ــا تاشـ ــرەك، ئوتقـ ــازىالش كېـ ــىنى تـ ــسىق نهرسـ الپ سېـ
كۆيدۈرۈش كېرەك، بۇالرنىـڭ روھىغـا بېـسىلغان قۇللـۇق      
تامغىسىنىڭ داغلىرىنى پهقهت ئوتتا كۆيـدۈرۈپ تـازىالش        

  .كېرەك
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بىــز قۇراللىــق ئــۇرۇش قىلىمىــز دەۋاتىمىــز،  : باشــقىالرنىڭ
ئهمما بىزدە نه قۇرال يوق، نه پۇل يوق، زادى بۇ مهسىلىنى           

ا ناھـايىتى   قانداق ھهل قىلىمىـز، دېـگهن تهنه سـۇئاللىرىغ        
  :ئاددىيال مۇنداق جاۋاب بهرگهن ئىدى

دېـگهن بـۇ قهبىـه كهلىمىنـى        » يـوق «ئهگهر بىز يهنىال    ― 
ــلهت     ــۇ مىل ــته ب ــېقىن كېلهچهك ــدىكهنمىز، ي تهكرارالۋېرى

ــدۇ ــۇرالنى    . يوقۇلى ــايالردىن، ق ــۇلنى ب ــۈن پ ــۇنىڭ ئۈچ ش
  .دۈشمهندىن ئالىمىز

تهشكىالت ئهزالىـرى ھهربىـي مهشـىق ئېلىـپ بارىـدىغان           
مهيدانغا زەيدۇن يۈسۈپ ئهڭ ئـاخىرقى قېـتىم كهلگىنىـدە          

  :ئهزاالرغا نوتۇق سۆزلهپ مۇنۇالرنى دېگهن ئىدى
ــۇرال    ― « ــوق، ق ــۇرال ي ــوق، ق ــۈچ ي ــقهتهن ك ــزدە ھهقى بى

ســــېتىۋالىدىغان پــــۇل يــــوق، لــــېكىن بىــــزدە ئــــالهمگه 
، »سىغمىغۇدەك ئىرادە، ئالهمچه غـايه، چهكـسىز غـورۇر بـار          

. هنچـۈكىمىز ئـالالھ ۋە ئانـا تـۇپراق      بىزنىڭ بىردىنبىـر يۆل   «
ئهگهر ئۇرۇشتا قۇربان بولساق ئالالھ رىزاسىغا ئېرىـشىمىز،        
ئانــا تۇپرىقىمىزغــا كۆمــۈلىمىز، نــاۋادا غهلىــبه قىلــساق ئانــا 

ــولىمىز   ــگه بـ ــا ئىـ ــشىمىزنى  «، »تۇپرىقىمىزغـ ــڭ ئىـ بىزنىـ
مهنىـستمهيۋاتقان يىـراق ـ يېقىنـدىكى بهزەن ئالىيجانـاپالر      

هڭ مهيدانىــــدا بــــاتۇرالرچه قۇربــــان يــــاكى بىزنىــــڭ ج
ــۆك      ــۇق ك ــاي يۇلتۇزل ــاكى ئ ــدۇ ي ــانلىقىمىزنى ئاڭالي بولغ

  ».بايراقنىڭ كۆكته جهۋالن قىلغىنىنى كۆرىدۇ
شــۇنداق قىلىــپ ھهربىــي مهشــىقلهر، ئىــدىيىۋى تهلىــم ـ    
تهربىيىلهر ۋە ئۇرۇش تهييارلىقى ناھايىتى جىددى ئېلىپ       
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ابىي ئىنكـاس   ھهر قايسى يـۇرتتىن گهرچه ئىجـ      . بېرىلدى
ــته     ــى كېڭهيمهك ــىۋەت دائىرس ــېكىن مۇناس ــسىمۇ، ل كهلمى

  .ئىدى
 تهشكىالتنىڭ باش رەئىسى، پارتىيه باشـلىقى ۋە ئـۇرۇش         
قومانــدانى قاتــارلىق مــۇھىم ۋەزىــپىلهر زەيــدۇن يۈســۈپكه  

ئۇنىــــــڭ زور تىرىــــــشچانلىق . يــــــۈكلهنگهن ئىــــــدى
كۆرسهتكىنىگه قارىماي توپالنغان ئۇمۇمى ئىقتىساد ئاران      

 17ئـۇرۇش ئهسـلىههلىرى پهقهت      . هشمىڭ سـوم بولـدى    ب
 دانه يهرلىــك 64دانه چــوڭ ـ كىچىــك مىلتىــق، تاپانچــا،    

 دانه قــېلىچ، پىچــاق، پالتــا 150ئۇســۇلدا ياســالغان بومبــا، 
ــدى  ــارەت ئى ــارلىقالردىن ئىب ــنا  . قات ــقا قوش ــارىن ۋە باش ب

ــاتلىرى    ــۇرۇش ئـ ــتىلگهن ئـ ــدىم ئېـ ــزىالردىن تهقـ  20يېـ
 700ئومۇمىي ئهسـكهر سـانى بولـسا        . تتىتۇياققىمۇ يهتمهي 

بـــۇ قهدەر ئـــاجىز ئهھۋالـــدا، . نهپهردىـــن ئـــارتۇق ئىـــدى
ــلىههلىرىگه،   ــۇرۇش ئهســ ــۈك ئــ ــادىكى ئهڭ كۈچلــ دۇنيــ
ــاي    ــگه خىتــ ــسىگه ئىــ ــۇرۇش تهجرىبىــ ــاددە ئــ پهۋقۇلئــ
مۇستهملىكىچىلىرىگه ئۇرۇش ئېچىش ئهينى ۋاقىتتا ھـېچ       

ۈپنىڭ كىمنىڭ تهسهۋۋۇرىغا سىغمىغاندەك، زەيـدۇن يۈسـ      
ــۆتمهيتتى  ــدىنمۇ ئ ــرال غايىــسى   . ئهقلى ــڭ بى : ئهممــا ئۇنى

ماددى، مهنىۋى جهھهتتىن بۇلغىنىـپ كهتـكهن، روھـى         «
تهسلىم بولۇپ، خائىنالرچه ياشاشـقا كۆنـۈپ كهتـكهن بـۇ           

بۇ مىللهت تېخـى    «ۋە  » مىللهتنى ئۇرۇشقا باشالپ كىرىش   
ــدى ــدى  . تۈگىمى ــلىم بولمى ــى تهس ــى روھ ــگهن » تېخ دې

  .جاكارالش ئىدىسادانى دۇنياغا 
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زەيدۇن يۈسۈپ دائىم نهپرەتلىنىپ تۇرىـدىغان بـۇ خـائىن        
مىللهتنىــــڭ ئهپتــــى ـ بهشىرىــــسى يهنه بىــــر قېــــتىم      

 كـــۈن قالغانـــدا 19ئـــۇرۇش باشلىنىـــشقا . ئىـــسپاتالندى
تهشكىالتنىڭ مهركىزى ھهيئهتلىرى ئىچىدىكى ساتقىنالر     

 كـۈنى ئېلىـپ بېرىلىـدىغان       - 21 ئاينىـڭ    - 4 يىلى   - 90
شـۇنىڭ بىـلهن   . ش پىالنىنى دۈشمهنگه پاش قىلدى   ئۇرۇ

ــلهن    ــارىن يېزىــسنىڭ ئهتراپــى خىتــاي ئهســكهرلىرى بى ب
  .قۇرشاۋ قىلىندى

ناھىيىدىن نـاھىيه باشـلىقلىرى، پـارتكۇم باشـلىقلىرى ۋە          
ناھىيىلىك تهشۋىقات خادىملىرى بـارىن يېزىـسغا يېتىـپ         
ــاختا    ــتهملىكىچىلهرنىڭ ســـ ــال مۇســـ ــپ، دەرھـــ كېلىـــ

 4 ئاينىـڭ  - 4. ى تهشۋىق قىلىشقا باشلىدى سىياسهتلىرىن
 كۈنى زەيدۇن يۈسۈپ، مۇئـاۋىن بـاش قۇمانـدان جامـال          -

مۇھهممهد تۇتقۇن قىلىنىپ، يېزىلىق سـاقچى ئىدارىـسىغا         
لېكىن ھهر بىرى بىردىن باش قۇمانـدان  . قاماپ قويۇلدى 

بواللىغۇدەك باتۇر ئهزىمهتلهر دەرھـال قوزغىلىـپ، خىتـاي         
ــتهملىكىچىلىرىن ــارلىق  مۇســــ ــدا چاكــــ ىڭ نهق مهيدانــــ

ــدى   ــۇن قىل ــدارلىرىنى  تۇتق ــان ئهمهل ــيهت . قىلىۋاتق ۋەزى
ــشىپ  ــۇ كهسكىنلىـ ــڭ - 4تېخىمـ ــاڭ  - 5 ئاينىـ ــۈنى تـ  كـ

شـۇ كـۈنى چۈشـتىن    . سهھهردە ئۇرۇش رەسمى باشـالندى  
كېيىن ئۇرۇش توختىتىش ۋە دۈشمهن تهرەپتىن ئهسىرگه 
چۈشــكهن كــادىرالرنى قويــۇپ بېــرىش شــهرتى بىــلهن      

ئهممـا  . ۇن يۈسۈپ ۋە جامال مۇھهممهد قويۇۋېتىلـدى      زەيد
زەيدۇن يۈسۈپ ئېيتقاندەك   . ئۇرۇش راسا ئهۋجىگه چىقتى   
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ھهقىــــقهتهن نۇرغۇنلىغــــان خىــــل قــــۇرالالر دۈشــــمهن 
  .ئارمىيىسىدىن ئولجا ئېلىندى

 كۈنى چۈش ۋاقتى بىلهن باش قۇمانـدان        - 6 ئاينىڭ   - 4
ۇنتىزىم مـ . زەيدۇن يۈسۈپ جهڭ مهيدانىدا شهھىد بولـدى      

 كــــۈنى كهچقــــۇرۇنغىچه  - 8ئــــۇرۇش شــــۇ ئاينىــــڭ   
ــتۇرۇلدى   ــۇمهن باسـ ــشىپ، ئومـ ــىرىدىن . داۋاملىـ مۇھاسـ

بۆسۈپ تاغلىق رايۇنالرغـا چېكىـنگهن ئـاتلىق قىـسىم شـۇ          
  .  كۈنىگىچه ئۇرۇشنى داۋامالشتۇردى- 28ئاينىڭ 

ــسىدىنال    ــارىخ سهھىپىـ ــى تـ ــارىن ئىنقىالبـ ــهرەپلىك بـ شـ
 كىــر باســقان قهلبىــدىن  ئهمهس، مىللهتنىــڭ بۇلغانغــان،

زۇلمهت باسقان روھىيهت ئالىمىنى    . چۇڭقۇر ئورۇن ئالدى  
ــۇرۇتتى ــدان   . ي ــاش قۇمان ــى ســهبداش، ب ــۇ دەل ئىنقىالب ب

  .زەيدۇن يۈسۈپنىڭ غايىسى ئىدى
   يىلى يانۋار گېرمانىيه- 2000
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  بارىندىكى قانلىق قىرغىن
  
  )ە كۈنى ئاپرېل بارىن ئىنقىالبى قۇربانلىرىنىڭ خاتىر- 5(
  

  ئابدۇرەھىم راھمان
  

كوممۇنىـست خىتــاي مۇسـتهملىكىچىلىرىنىڭ مــۇقهددەس   
ۋەتىنىمىز شهرقىي تۈركىستان ئاقتۇ ناھىيىـسىنىڭ بـارىن    

ــدىن  ــسىدا مۇن ــۇرۇن 7يېزى ــل ب ــى - 1990―  يى  - 5 يىل
ئاپرېلـدا ئېلىــپ بارغـان پۈتكــۈل ئىنـسانىيهت ئالهمىنىــڭ    

لىك قىرغىنــى غهزەپ ـ نهپرەتلىرىنــى قوزغىغــان دەھــشهت   
ھهققىدە يېزىشتىن ئاۋۋال شۇ ۋاقىتتىكى ئومۇمى ۋەزىيهت       

  .توغرىسىدا ئاز ـ توال توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ
جاھانــدىكى دېمۇكراتىــك ھهرىكهتــلهر بولۇپمــۇ شــهرقىي  
ياۋرۇپا بىلهن سابىق سوۋېت ئىمپېرىيهسـى تهۋەسـىدىكى        
ــۇ    ــشلهر مۇســتهملىكىچىلهرنى تولىم ــك ئۈزگىرى دېموكراتى

ــر . راســـىمىغا ســـېلىپ قويـــدىسا جاھانـــدىكى ھـــېچ بىـ
ئىستىبدات ئۆز ھاالكىتىنىـڭ يېقىـنالپ كېلىۋاتقـانلىقىنى        

رۇمېنىيه ئىستىبداتى چائۇ . سهزمهسلىكى مۇمكىن ئهمهس
شېــسكونىڭ ھــاالكىتىنى كــۆرگهن خىتــاي ئهمهلــدارلىرى 

ــان ئىـــدى  ــۇ خاتىرجهمـــسىزلىكنى . ئۇيقىـــسىنى يوقاتقـ بـ
ــڭ   باشــلىرىدا ئــېالن قىلغــان    يىلىنىــڭ- 1990ئۇالرنى

ــدە    « ــڭ ۋەزىيىتى ــوۋېت ئىتتپاقىنى ــا ۋە س ــهرقىي ياۋرۇپ ش
ــۇرۇش    ــدە ئوخت ــشلهر ھهققى ــان ئۈزگىرى ــدىن » بولغ لىرى
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نـــۆۋەتته «: »ئوختۇرۇشـــتا«. تولـــۇق كـــۆرگىلى بـــوالتتى
خهلقئـــارا مىقياســـىتكى ســـىنىپى كـــۈرەش مـــۇرەككهپ ۋە 
جىددى ئۈزگىرىش بولـۇپ تۇرۇۋاتقـان ۋەزىـيهت ئاسـتىدا          

» تىـــنچ ئۈزگهرتىـــۋىتىش«جاھانگىرلىكنىـــڭ ياۋرۇپـــادا  
ــتى  ــشقا ئاشــ ــتى ئىــ ــقا  . سۈيقهســ ــدى باشــ ــۇالر ئهمــ ئــ

سوتسىيالىستىك دۆلهتلهرگه بولۇپمـۇ دۆلىتىمىـزگه قارىتـا        
سۈيىقهتـستلىك ھهرىكهتلىرىنـى    » تىنچ ئوزگهرتىۋىتىش «

ئىلگىــرى شــىنجاڭغا قارىتــا   ... تېخىمــۇ ئېلىــپ بارىــدۇ  
ان ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە غهربىــي بۆلگۈنچىلىــك ئېلىــپ بارغــ

ئاسىيادىكى شـهرقىي تۈركىـستانچى تۈرلـۈك تهشـكىالتالر         
ــك     ــي بۆلگۈنچىلىــ ــا مىللىــ ــىنجاڭغا قارىتــ ــدى شــ ئهمــ

ــدۇ  ــۇ كۈچهيتىـ ــى تېخىمـ ــيىلگهن» ...ھهرىكهتلىرىنـ . دېـ
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللىي بۆلگـۈنچىلىككه      «(

ــدى   ــۆگىنىش ماتېرىياللىرىـ ــت ئـ ــقا ئائىـ ــى تۇرۇشـ ن قارشـ
.  بهتـلهر  - 61 – 60ناملىق ئىچكى ماتېرىيالنىڭ    » تالالنما

  .)دېيىلىدۇ» تالالنما«كېيىنكى ئىزاھاتالردا قىسقارتىپال 
ھهقىـقهتهن ئــۇالر شـهرقىي تۈركىــستان، تىـبهت، ئىچكــى    
موڭغۇلىيه قاتارلىق مۇستهملىكىلىرىدىن ئايرىلىش ۋاقتـى      

ت يېتىــپ قالغــانلىقىنى ھــېس قىلىــشىپ ئــارامىنى تامــامه
چۈنكى خىتاينىڭ ھهمـمه دەۋرىـدىكى    . يوقىتىشقان ئىدى 

ئهمهلــدارلىرىنىڭ قېنىغــا ســىڭىپ كهتــكهن بىــر ئومــۇمى  
ئۇ بولسىمۇ ھاكىمىيهت كهتـسىمۇ ھاتتـا       : ئوخشاشلىقى بار 

خىتـــــاي زېمىنىنىـــــڭ بىـــــرەر پارچىـــــسى كهتـــــسىمۇ،  
ــدىن بېرىۋەتمهســلىك  ــول  . مۇســتهملىكىنى قول ــا شــۇ ي مان
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ىـرى ئـۆز مۇسـتهملىكىلىرىنى      بىلهن ئىككـى ئهسـىردىن ب     
  .چىڭ تۇتۇپ كهلدى

ــا    ــتهملىكىچىلىرىنىڭ رايىغــــ ــاي مۇســــ ــراق خىتــــ بىــــ
بېقىۋىرىدىغان زاماننىـڭ كېتىۋاتقـانلىقىنى سهزمهسـلىكى       

شۇنداق بولسىمۇ ئۆزلىرىنىڭ تهبىئىتىگه . مۇمكىن ئهمهس
ــتهملىكىلىرىنى قولــدىن      ــاھىللىقى بىــلهن مۇس ــاس ج خ

  . ىلهن تىرەجىمهكتهبهرمهسلىك ئۈچۈن چىن تىرنىقى ب
بېيجىــڭ ۋە ئــۈرۈمچى شــهھهرلىرىدە مۇســتهملىكىچىلهر    
پارتىيه، ھۆكـۈمهت مهسـئۇللىرى يىغىنلىرىنـى ئۆتكـۈزۈپ         

  .ئۇنىڭدا قىلىشقان سۆزلىرى پىكىرىمىزگه دەلىل بوالاليدۇ
 فېــۋرال كــۈنى مهملىكهتلىــك مىللىــي - 15 يىلــى - 1990

ىگهن جـاڭ   ئىشالر كومىتېتى باشـلىقلىرى يېغىنىـدا سـۆزل       
خهلقئـــــاردىكى ئهكـــــسىيهتچى كـــــۈچلهر ۋە «: زېمىـــــن

مهملىــــكهت ئىچىــــدىكى بهزى دۈشــــمهن ئۇنــــسۇرالر    
ــهل    ــا سـ ــدا بولىۋاتقانلىقىغـ ــش كويىـ ــق قىلىـ بۇزغۇنچىلىـ

ئىچكى، تاشقى بۆلگۈنچى ئۇنسۇرالر    ... قارىماسلىق كېرەك 
ــى    ــق ھهرىكىتىنـ ــۈچلهر بۇزغۇنچىلىـ ــسىيهتچى كـ ۋە ئهكـ

ــويغىن  ــپ ق ــدىن توختىتى ــوقئهزەل ــى كــۆزلهپ . ى ي تىبهتن
تۇرغان داالي گۇرۇھى، شىنجاڭنى كۆزلهپ تۇرغان ئىيسا       
ــان     ــۆزلهپ تۇرغـ ــۇلىيهنى كـ ــى مۇڭغـ ــۇرۇھى ۋە ئىچكـ گـ
ــدا    ــڭ ئالدىـــ ــى يىلنىـــ ــۇرۇھى ئىككـــ ــۇلىيه گـــ موڭغـــ

يېڭـى دېهلىـدا    . شىۋىتسارىيىدە بىرلهشمه ئاپپارات قۇردى   
ھهتتا داالي الما بىزنىڭ    .  ئورگان ژۇرنال تهسىس قىلدى   

شـــهرقىي ياۋرۇپـــا يولىـــدا مېڭىـــشىمىزنى ئاشـــكارا تهلهپ 



 43

مهيــدانىمنى ئــۆزگهرتىمهن، دەپ » يارىــشىش«....قىلــدى
ــالدى  ــدىت ســ ــبهت،  ... تهھــ ــۇلىيه، تىــ ــى موڭغــ ئىچكــ

شىنجاڭدىكى ئهكـسىيهتچىلهرنىڭ توۋلىغـان شـۇئارلىرى       
، »يـــــادرو ســـــىنىقى كېـــــرەك ئهمهس― «: ئوخـــــشاش

ــاراج قىلىــشقا ق    « ــاالن ـ ت ــايلىقالرنى ت ــۇرايلىب ، »ارشــى ت
ــى   « ــوغالپ چىقىرايلــ ــى قــ ــىرتتىن كهلگهنلهرنــ » ― ســ

... «: دېيىــشىدۇ، دەپ بىــر ھــازا بىلجىرلىغانــدىن كېــيىن 
تهسادىپى يۈز بېرىدىغان ۋەقهلهرنىڭ اليىههسىنى ئالـدىن       

تىرىشىپ تۈرلۈك  . تۈزۈپ تهييارلىق قىلىپ تۇرۇش كېرەك    
 بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتنى پىالنلىنىش باسـقۇچىدا توسـۇپ      

» .دەپ بـۇيرۇق قىلـدى    » بىخ ھالىتىـدە يـوقىتىش كېـرەك      
  ). بهتلهر- 16،- 12» تالالنما«(

يۇقىرىــدا ئېيتىلغــان يېغىنــدا بــاش مىنىــستىر لــى پىڭمــۇ  
سۆزگه چىقىپ خىتاي سىياسهتچىلىرىگه خاس ئهزمىلىـك     
بىـلهن ئـۇزاق بىلجىـرالپ، كـۆپ پوپـوزىالرنى قىلغانــدىن      

ۇنچىلىـــــق بۆلگۈنچىلىـــــك، بۇزغ«: كېـــــيىن ســـــۆزىنى
، دەپ  »ھهرىكهتلىرىنى بىخ ھالىتىـدە تۈگىتىـشىمىز الزىـم       

  .تۈگهتتى
ــستىرالرنىڭ      ــاش مىنى ــېكرىتار ۋە ب ــى س ــۇ بىرىنچ ــا ش مان

دېــگهن » بىــخ ھالىتىــدە يــوقىتىش«: ئاغزىــدىن چىققــان
دىــن بۇيــان » مهدەنىــيهت ئىنقىالبــى«ئىبــارىلهر، لهنىتــى 

بــــاغرى چىالشــــقىدەك قــــان ئىچمىــــگهن، شــــهرقىي     
اندىكى ۋاڭ ئېنماۋ باشلىق خۇنخۇمـارالر ئۈچـۈن        تۈركىست
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يهنه بىر قېتىم تويغىچه قان ئىچىشكه بېـرىلگهن يولالنمـا          
  .ياكى رۇخسهتنامه ئىدى

 يىلدىن بويـان    45شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ قېنىنى     
شوراپ تۇلـۇم چاشـقاندەك سـهمىرىپ، كـۆزلىرى يۇمۇلـۇپ           

دات ۋاڭ شىللىسگه قېزا باغالپ كهتكهن بۇ قېـرى ئىـستىب       
ئېنماۋ ئۆزىنىڭ مهركهزدىن دوپپا سورىسا بـاش ئهۋەتىـپ         
بېرىدىغان ئـادىتى بـويىچه بېيجىڭـدا جـاڭ زېمىـن ۋە لـې            

 - 14 يىلـى    - 1988(پىڭالر ۋاالقالشتىن بىـر يىـل بـۇرۇن         
ئــاپتونوم رايونلــۇق پــارتكوم ھهيــئهتلهر يىغىنىــدا،  ) مايــدا

شـــهرقىي تۈركىـــستان ۋەزىيىتـــى توغرۇلـــۇق كـــۆپلىگهن 
هنـــسىز خهۋەرلهرنـــى ســـۆزلهپ بۆلگـــۈنچىلىككه قارشـــى ئ

مهۋجــۇت زىــددىيهتلهرنى  . كۈرەشــكه چاقىرغــان ئىــدى  
ئۆزلىرىنىـڭ مۇسـتهملىكىچىلىك سىياسـىتىنىڭ ئــاقىۋىتى    

نـى چهتـئهلگه    » گۇناھ«ئىكهنلىكىنى تهن ئالماي، ھهممه     
شـىنجاڭدىكى خهۋپ   «: دۆڭگهپ ئادەتلهنگهن ۋاڭ ئېنماۋ   

: ۇئالنى قويـــۇپ، ئـــۆزىالدېـــگهن ســـ» نهدىـــن كېلىـــدۇ؟
ــۈنچىلهردىن،   « ــىرتىدىكى بۆلگـ ــى ۋە سـ ــكهت ئىچـ مهملىـ

ئاساسلىقى چهتئهللهردىكى دۈشمهنلهر ئېلىـپ بېرىۋاتقـان      
ــدۇ   ــدىن كېلى ــك ھهرىكهتلىرى ــي بۆلگۈنچىلى دەپ » مىللى

: ئۇ ئۆز سۆزلىرىنى دەلىللهش ئۈچـۈن يهنه      . جاۋاب بېرىدۇ 
رىۋاتقـان  چهتئهللهردە بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهت ئېلىـپ بې     «
، »شــــهرقىي تۈركىــــستان ۋەتهن قۇتقــــۇزۇش فرونتــــى«
ــى   « ــنقىالب فرونتـ ــي ئىـ ــستان مىللىـ ــهرقىي تۈركىـ ، »شـ
ــدى   « ــاخاۋەت فونـ ــستان سـ ــهرقىي تۈركىـ ــازاق «، »شـ قـ
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يېڭى شهرقىي تۈركىستان «، »تۈركلىرى ساخاۋەت فوندى 
، »دۇنيا ئىسالم بىرلهشمىسى  «،  »مۇھاجىرلىرى جهمئىيىتى 

جۇرىيه، موڭغــۇلىيه ۋە تىــبهت شــهرقىي تۈركىــستان، مــان«
الردىـن ئىبـارەت يهتـته تهشـكىالت        » بىرلهشمه كـومىتېتى  

 - 46، - 45» تالالنمــــا«. (دەپ ئــــۆتتى» ..ئىــــشلهۋاتىدۇ
  ).بهتلهر

ــان    ــپ بېرىۋاتق ــالىيهت ئېلى ــئهللهردە پائ ــسۇسكى، چهت ئهپ
ئاشۇ تهشكىالتالردىكى كىشىلهر چهتئهللىـك بولماسـتىن،       

ىن تۈرلـــــۈك دەۋىـــــرلهردە مۇســـــتهملىكىچىلهر ئازاۋىـــــد
خىتـاي  . چهتئهللهرگه چىقىـپ كېتىـشكه مهجبـۇر بولغـان        

بېسىۋالغان يهرلهرنىـڭ ھهقىقـى ئىگىلىـرى ئىكهنلىكىنـى         
ئۇالرنىــڭ ئــۆز ۋەتىنىنــى مۇســتهملىكىچىلهردىن ئــازات     
قىلىــش ئۈچــۈن ھهرىــكهت قىلىــشى ئىنــسانى بــۇرچى      
ئىكهنلىكىنى بۇ قېـرى ئىـستىبدات ياخـشى چۈشهنـسىمۇ،          

ي ئاشــــــــۇنداق بــــــــورمىالپ چۈشهندرۈرشــــــــكه ئهته
  .ئادەتلىنىۋالغان

ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بىرىنچى سـېكرىتارى       
سۇڭ خهنلياڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىش ئېهتىمالى       
يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقـان مىللىـي ئـازاتلىق ھهرىكهتلىـرى         

مۇســتهقللىق » شــهرقىي تۈركىــستان«ھهققىــدە ســۆزلهپ 
نى كۆتۈرۈۋالغان ئىچكى، تاشـقى بۆلگۈنچىلهرنىـڭ     بايرىقى

شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتىنى مۇقىمالشتۇرۇشقا تهسىر     
يهتكۈزىۋاتقان ئاساسـى خهۋپ ئىكهنلىكىنـى سـهگهكلىك        

بىزنىڭ بۇنداق دېگهنلىكىمىـز    . بىلهن تۇنۇۋېلشىمىز الزىم  
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نىشانىمىز ئوق ئاتقـانلىق ئهمهس، بهلكـى تولـۇق ئاساسـقا           
. ۈنچىلىـــك ھهرىكىتـــى ئوبىكتىـــۋ مهۋجـــۇتبۆلگ. ئىـــگه

شـىنجاڭدا بۆلگۈنچىلىــك بىـلهن بۆلگــۈنچىلىككه قارشــى   
ــكهت ئهزەلــدىن توختــاپ قالغــان ئهمهس    بهزىــدە . ھهرى

ــدى  ــشىپ كهلـ ــان  . كهسكىنلىـ ــن بۇيـ ــى يىلالردىـ يېقىنقـ
خهلقئـــارا چـــوڭ كىلىماتىنىـــڭ تهســـىرىدىن كومپـــارتىيه 

ۇرۇش، رەھبهرلىكىنــى ئاغــدۇرۇش، سوتــسىيالىزمنى ئاغــد 
ۋەتهننىڭ بىرلىكىنـى پـارچىالش مهقـسهت قىلىنغـان نهق         

ــدى  ــۈرۈپ قال ــلهر بــاش كۆت . ئهكــسىلئىنقىالبىي ھهرىكهت
مىللىــي مۇســتهقىللىق داۋاســى قىلىــشقا قۇترىتىــدىغان     

بۇرۇن كهڭچىلىـك بىـلهن     . سىياسىي دىلوالر كۆپهيمهكته  
بىر تهرەپ قىلىنغان، ياكى قاماق مۇددىتى پۈتـۈپ قويـۇپ          

 ئهكــــسىلئىنقىالبىي تهشــــكىالت ئهزالىــــرى، بېــــرىلگهن
ــىلهن،  ــدا «مهس ــيهت ئىنقىالبى ــان  » مهدەنى ــى قىلىنغ مهنئ

ســىنىڭ بهزى ئهزالىــرى » شــهرقىي تۈركىــستان پــارتىيه«
ــا    ــكهت قىلماقت ــزدەپ ھهرى ــهت ئى ــۈرۈپ پۇرس ــاش كۆت . ب

بولۇپمـــۇ يېڭىـــدىن ئۇيۇشـــقان بهزى ئهكـــسىلئىنقىالبىي 
ــس   ــكىلى ۋە پروگراممى ــكىالتالر تهش ــدا  تهش ــان ھال ى بولغ

ــى    ــدا سىياســ ــارچىالش يولىــ ــى پــ ــڭ بىرلىكىنــ ۋەتهننىــ
شـهرقىي  «. سۇيىقهستلىك ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بارماقتـا    

ــستان ــدىغان،   » تۈركىـ ــپ قىلىـ ــتهقىللىقىنى تهرغىـ مۇسـ
شۇنىڭدەك پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتكه زەھهرخهندىلىك بىلهن      
ــۋىق      ــۇئارالر، تهش ــسىيهتچىل ش ــدىغان ئهك ــۇم قىلى ھۇج

ــۈن  - چــوڭ ۋاراقلىــرى،  كىچىــك خهتلىــك گېــزىتلهر پۈت
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. دېـدى » شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى جايلىرىـدا كـۆرۈلمهكته      
  ). بهتلهر- 110 – 109» تالالنما«(

سۇڭ خهنليـاڭ تهن ئالغانـدەك شـهرقىي تۈركىـستاندىكى          
ھهقىقهتته . مىللىي ئازاتلىق ھهرىكىتى توختىغان ئهمهس    

چــــۈنكى مۇســــتهملىكه . توختىــــشىمۇ مــــۇمكىن ئهمهس
ــ ــۇق   ئـــ ــڭ تولـــ ــق، ئۆزىنىـــ ــان خهلـــ ازاۋىنى تارتىۋاتقـــ

. مۇستهقىللىقىنى قولغـا ئـالمىغۇچه توختىمايـدۇ، ئهلـۋەتته        
ــتهقىللىق     ــي مۇس ــان مىللى ــاي كېلىۋاتق ــۇ توختىم ئهنه ش

ــا كهلگهنـــدە يهنىمـــۇ يېڭـــى  - 1990ھهرىكىتـــى   يىلالرغـ
ئۇنىڭ سهۋەبلىرىنى چهتئهلـدىن    . پهللىلهرگه كۆتۈرۈلدى 

ــتهملىكىچىل ــه  ئهمهس، مۇســـــ ــڭ قهبىـــــ هر ئۆزلىرىنىـــــ
كوممۇنىــــــست . سىياســــــىتىدىن ئىزدىــــــشى كېــــــرەك

ــاي    ــۇرۇنقى خىتــ ــدىن بــ ــتهملىكىچىلىرى ئۆزلىرىــ مۇســ
ھۈكۈمرانلىرىــــــدىنال ئهمهس، جاھــــــان مۇســــــتهملىكه 
ــدىكى ئهڭ يــاۋۇز مۇســتهملىكىچىلهردىن نهچــچه     تارىخى

ھــېچ بىــر مۇســتهملىكىچى ئــۆز . ھهســسه ئېــشىپ كهتتــى
بـۇ  . ردەك بۇلىغـان ئهمهس   مۇستهملىكىسىنى كوممۇنىستال 

ــۇغان    ــاي توشـ ــستالردەك خىتـ ــسىگه كوممۇنـ مۇستهملىكـ
. كوممۇنىــستالردەك كــۆپ قــان تــۆككهن ئهمهس. ئهمهس

كوممۇنىست مۇستهملىكىچىلىرى خهلقنى گادايالشتۇرۇپال     
ــدۇردى   ــا ئايالن ــسىز قولالرغ ــتىن، ھوقۇق ــسان . قالماس ئىن

ــدى   ــسهندە قىلىن ــامهن دەپ ــۇقى تام ــىنىقى . ھوق ــاتوم س  ئ
ــپ     ــازلىق قىلى ــى ئ ــى زەھهرلهپ قىرغىن ــلهن خهلقىمىزن بى

ــگهن بىرنېمىنــى  باھــانه قىلىــپ  » پىالنلىــق تۇغــۇت« دې
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ــى  ــقا يهتتــ ــۇپ تاشالشــ ــوۋاقالرنى بوغــ ــدەك . بــ كهلكۈنــ
ــاققۇنلىرى ئىچىــدە بــۇ مــۇقهددەس    كېلىۋاتقــان خىتــاي ئ
يۇرتنىــڭ ئىگىلىــرى ئهڭ ئــاز ســانلىق، ئهڭ نــامرات، ئهڭ  

لىنىپ، مىلـلهت يوقۇلـۇپ كېـتىش      ھوقۇقسىز قۇللىرىغا ئاي  
خهۋپىگه كېلىپ، پىچاق سۆڭهككه يهتكهن چاغـدا خهلـق         

دەپ كۆرەشــكه ئاتلىنىــشقا مهجبــۇر » يـا ئۆلــۈم يــا كــۆرۈم «
شۇنىڭ بىلهن شـهرقىي تۈركىـستاندىكى مىللىـي        . بولدى

ئازاتلىق ھهرىكهت سـۇڭ خهنليـاڭ ئـۆزى تهن ئالغانـدەك           
  .ىپ كهتتى بۇشقاقالرغىچه ئهۋج ئېل-ھهممه بولۇڭ 

جاي ـ جايالردا قۇرۇلغان تهشكىالتالر، گـۇرۇپپىالر ئۆزئـارا    
ئاالقه ئورنىتىپ، مهسلىههتلىشىش بىلهن بىر ۋاقىتتـا ئـۆز         
ــۋى      ــاددى ۋە مهنىــ ــۈن مــ ــوزغىالڭ ئۈچــ ــدە قــ يهرلىرىــ
تهييارلىقالرنى كۆرۈشىۋاتقان بولـۇپ، خىتـاي جـالالتلىرى        

ا ئهمهس  قانغا مىلىۋەتكهن بارىن يېزىسىمۇ بۇنىڭ سىرتىد     
  .ئىدى

شهرقىي تۈركىستاندا پات يېقىندا كۆتۈرۈلـۈش ئېهتىمـالى        
بولغــان چــوڭ كۆلهملىــك قــوزغىالڭنى باستۇرۇشــقا قــادىر 
ئهمهسلىكىگه كۆزى يهتكهن ۋاڭ ئىنمـاۋ، سـۇڭ خهنليـاڭ          

بىـــخ «: قاتـــارلىق خىتـــاي خونخۇمـــارلىرى بېيجىڭـــدىن 
نامى بىلهن قان ئىچىـشكه رۇخـسهت       » ھالىتىدە يوقىتىش 

غاندىن كېـيىن، پۈتكـۈل شـهرقىي تۈركىـستان خهلقـى           ئال
چۇچىغــۇدەك بىــر جــالالتلىقنى نامــايىش قىلىــش ئۈچــۈن، 
قۇزغىالڭ جهريانلىرىنى سۈنئى ھالدا تېزلىتىپ شۇ يهردىال       
ــۈن      ــۇۋېلىش ئۈچ ــۈرۈكىنى مۇج ــڭ ي ــتۇرۇپ، خهلقنى باس
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. قۇاليلىق جـاي دەپ بـارىن يېزىـسىنى تاللىۋالغـان ئىـدى      
ــر   ــى ئىلگى ــارىن خهلق ــپ    ب ــتىم قوزغىلى ــانچه قې ــر ق ى بى

قىــرى . مۇســتهملىكىچىلهرگه ئــۆزلىرىنى تونۇتقــان ئىــدى
ــسا شــۇ    تــۈلكه ۋاڭ ئىنمــاۋ قهيهردە كــۆپرەك قــوزغىالڭ بول

مىللهتـــلهر ئىتتىپـــاقىنى ساقالشـــتا ئۈلگىلىـــك    «يهرگه 
بۇ نامغا  شهھهرلهردىن خوتهن،     . دەپ نام بهردى  » ئورۇن

ارىن ئىــگه بولغــان نــاھىيلهردىن قاراقــاش، يېــزىالردىن بــ
ــدى ــتهملىكىچىلىككه    . ئى ــورۇنالر مۇس ــۇ ئ ــته ب ئهمهلىيهت

  !قارشى ھهرىكهتنى توختاتماي كېلىۋاتقان ئۇرۇنالرغۇ؟
خىتاي مهككارلىرى خهلقنى ئالداپ، سىرتىدىن پهردازالپ      
ــسىمۇ،     ــشكه تىرىش ــدەك كۆرسىتى ــش بولمايۋاتقان ــېچ ئى ھ

ــۇ يىراقالشــتۇرما     ــايالردىن مىنۇتم ــۇ ج ــى ب . يتتىدىققىتىن
خــوتهن، قاراقــاش، بــارىن قاتــارلىق جايالرنىــڭ نــاملىرى  
ئاتالغانــــدا، مۇســــتهملىكىچىلهر يــــۈرەكلىرىگه خهنــــجهر 

شــــۇنىڭ ئۈچۈنمــــۇ . ســــانجىلغاندەك ھــــېس قىالتتــــى
ــدا تېزلىتىــــشنى دائىرىــــسى   ــۈنئى ھالــ قــــۇزغىالڭنى ســ
كىچىكرەك، قاتناش شارائىتى قواليـسىز بىـر بولـۇڭ بـارىن       

  .ىالنالشتىيېزىسىدىن باشالشنى پ
 كىلومېتىر 17ئاقتۇ ناھىيه مهركىزىدىن ― بارىن يېزىسى 

ــقان  ــا جايالشـ ــي جهنۇبىغـ ــۆلىمى . غهربىـ ــا 1087كـ  چاسـ
ــالالتلىرى   ــاي جــ ــومېتىر بولــــۇپ، ئاھالىــــسى خىتــ كىلــ

 14تهۋەسـىدە   .  كىشى ئىدى  19659قىرىۋىتىشتىن بۇرۇن   
  تهبىئـى كهنـت بولـۇپ، بـۇ تهۋەدىكـى            63مهمۇرى كهنت   

 كۆڭــــۈل، ســــاپ ۋىجــــدانلىق، ھــــاالل كىــــشىلهر ئــــاق
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شۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ       . ئهمگهكچىلهر ئىدى 
ھاالل ئهمگهك مېـۋىلىرىنى مۇسـتهملىكىچىلهرنىڭ بـوالپ        

  :كېتىشىگه قارشى بىر قانچه قېتىم قوزغالغان ئىدى
ــارىن  - 1950 ــى ب ــاۋىن   - 2 يىل ــابىق مۇئ ــسىنىڭ س  يېزى

ئــاچ ھــالهتته باشــلىقى ھــېكىم تــاش، يېــزا خهلقــى يېــرىم  
ياشاۋاتقان شارائىتتا خىتايالر يېزا ئاشلىقىنى ئىچىكىـرىگه       
توشــۇۋاتقانلىقىنى كــۆرۈپ غهزەپلىنىــپ ئۆزىنىــڭ يــېقىن  
ئـــادەملىرى بىـــلهن ماشــــىنىالرنى توســـۇپ ئاشــــلىقنى    
چۈشۈرۈۋېلىپ، ئـاچ ـ يالىڭـاچ كهمـبهغهللهرگه تارقىتىـپ      
ــېكىم تاشــنى    ــى ئۈچــۈن مۇســتهملىكىچىلهر ھ بهرگهنلىك

  .لتۈرۈۋەتكهن ئىدىئۆ
 ئاۋغۇســـــــت كـــــــۈنى بـــــــارىن - 16 يىلـــــــى - 1969

ــۈزدەك كىــشىنى    ــز ئوســمان بهش ي كوممۇناســىدىكى ئهزى
ــدىن   ــۇرالالر بۆلۈمىـ ــك قـ ــاقتۇ ناھىيىلىـ ــتۈرۈپ ئـ ئهگهشـ
نۇرغۇن قـۇرال ـ يـاراقالرنى ئېلىـپ چىقىـپ كېتىـپ تـۆت        

ــيىن   ــدىن كېـ ــتتا- 20(كۈنـ ــا  )  ئاۋغۇسـ ــارىن كوممۇنـ بـ
ڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مۇھهممهد ئىيسا     ئىنقىالب كومىتېتىنى 

مىڭدەك ئادەمگه يېتهكچىلىك قىلىپ، ناھىيىلىك قۇرالالر      
بۆلــۈمىگه باســتۇرۇپ كىرىــپ نۇرغــۇن قــۇرال ـ ياراقالرغــا   
ئىــگه بولغانــدىن تاشــقىرى قارشــى چىققــانالر بىــلهن بىــر 

ــدا    ــتهملكىچىلهر تارىخىـ ــشىپ مۇسـ ــدان ئېلىـ  - 20«مهيـ
ــى ــت ۋەقهسـ ــ» ئاۋغۇسـ ــام ئالغـ ــى دەپ نـ ــى يهنـ ان ۋەقهنـ

مۇســتهملىكىچىلهرنىڭ ئىچلىــرىگه لهخــته ـ لهخــته قــان     
ــاۋۇز    ئۇيۇتىــۋەتكهن ۋەقهنــى پهيــدا قىلىــپال قالماســتىن، ي
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جالالت ماۋزېدۇڭ شهخسهن يېتهكچىلىك قىلغان لهنىتـى       
ــى « ــيهت ئىنقىالب ــالالتلىرى   » مهدەنى ــۈكچهك ۋە ج ــڭ ل نى

 بىلهن ئـاخىرغىچه ئېلىـشىپ ئۇالرنىـڭ شـۇم ئايـاقلىرىنى          
  .ئاقتۇ تهۋەسىگه يوالتمىغان ئىدى

شهرقىي تۈركىستان  «سۇڭ خهنلياڭ ئۆزى تهن ئالغاندەك      
نى تهرغىپ قىلىدىغان ھهرىـكهت ھهمـمه     » مۇستهقىللىقى

يهردە ئهۋج ئېلىۋاتقان شـارائىتتا بـارىن يېزىـسىدىكى بىـر           
ــلهر    ــار ياشــالر ئويۇشــۇپ، باشــقا يهرلهردىكى تۈركــۈم ئىلغ

ــاتتى ــتىن تهشــۋىق ـ     . تهييــارلىق قىلىۋات ــۇالر بىــر تهرەپ ئ
تهرغىبات ئارقىلىق كىشىلهرنى سـهپهرۋەر قىلـسا يهنه بىـر          
تهرەپــتىن ئۆزلىرىنىــڭ ئىمكــانىيهتلىرى بــويىچه قــۇرال ـ    
ــت      ــلهن بهن ــشلىرى بى ــېتىۋېلىش ئى ــاش ۋە س ــاراق ياس ي

 - 1989سۇڭ خهنلياڭ ئۆز دوكالتىدا، ئۇ ياشالرنى       . ئىدى
ــالپ   ــدىن باشــ ــست «يىلىــ ــهرقىي تۈركىــ ــسالم شــ ان ئىــ

  .) بهت-119» تالالنما«. (قۇرغان، دەيدۇ» پارتىيىسى
بـــۇالر راســـت شـــۇنداق پـــارتىيه قۇرغـــانمۇ يـــاكى ۋەتهن  
تهۋەسىدىكى شۇ ناملىق پارتىيهنىـڭ بـارىن يېزىـسىدىكى         

بىزگه مهلۇمى، بـارىن    . ئهزالىرىمۇ بۇ تهرىپى بىزگه نامهلۇم    
 يېزىــسىدا زەيــدۇن يۈســۈپ، ئابــدۇغهنى تۇرســۇن، جامــال 
. مــــۇھهممهد، ئىــــسهاق ھۇشــــۇر، ئابــــدۇرەھىم تــــۇردى

مــۇھهممهد تــۇردى، ئهھهد تىلىۋالــدى، تۇرغــۇن ئىــسهاق، 
مــۇھهممهد تۇرســۇن، ســىدىق ھــاجى ئىــسهاق، ئابــدۇلالھ 
ــدانلىق      ــار ۋىج ــارلىق ئىلغ ــان ئهھهد قات ــىم، رەھىمج قاس

ــڭ     ــدۇن قارىنى ــك زەي ــۇر بىلىملى ــالر چوڭق ــدۇن (ياش زەي
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ــۈپ ــدە ۋەته) يۈسـ ــي  يېتهكچىلىكىـ ــى مىللىـ ــدە بولغۇسـ نـ
ئــــازاتلىق ھهرىــــكهت ئۈچــــۈن ئويۇشــــۇپ خهلقنـــــى     
ئويۇشــتۇرۇش ئىـــشىلىرى بىــلهن بىـــر قاتــاردا يهرلىـــك    
ــلهن     ــاش بى ــاتالرنى ياس ــچ، گىران ــق، قىلى ــۇلدا مىلتى ئۇس
ئۇالرنى ئىشلىتىشنى مهشـىق قىلىـش، باشـقا جـايالردىكى          
تهشـــكىالتالر بىـــلهن ئـــاالقه ئورنىتىـــپ پائـــالىيهتلىرىنى 

تهشـكىالتتىكى  . شتۇرۇشنى نىيهت قىلىشىۋاتاتتى  ئويغۇنال
ــۇھهممهد     ــۇردى، م ــدۇرەھىم ت ــدە ئاب ــشى ئىچى ــونچه كى ئ
تۇرســۇندىن ئىبــارەت ئىككــى كىــشىنى ئــاالقه ئىــشلىرىغا  

شــۇنداقال . مهســئۇل قىلىــشىمۇ پىكىرىمىزنــى تهســتىقاليدۇ
ــتىقاليدۇ   ــۇ تهسـ ــڭ ئۆزىمـ ــۇڭ خهنلياڭنىـ ــوزغىالڭ . سـ قـ

: ت قىلغـان سـۇڭ خهنليـاڭ      ھهققىدە غهزەپ بىلهن دوكىال   
بىز كۆرەش قىلىـپ خىتـايالرنى قـوغالپ        «ئۇالر ھهتتا   ...«

دۆلهت ئىچىـــدىمۇ، ســـىرتىدىمۇ ... چىقىرىـــشىمىز كېـــرەك
بىــز تهشــكىللىنىپ بولــدۇق، ... بىزنــى قولاليــدىغانالر بــار

دەپ » ..يۇقىرىدىن بۇيرۇق چۇشـسىال ھهرىـكهت قىلىمىـز       
كـسىلئىنقىالبىي  غالجىرلىق بىلهن جار سـېلىپ ھه دەپ ئه       

ــان  ــرى توپلىغ ــائهت پىك ــدۇ» جام ــا«. (دەي  -118» تالالنم
  .)بهت

ــاڭ    ــۇنداقال ســۇڭ خهنلي ــۈپ جامــائهت   «ش زەيــدۇن يۈس
خهۋپسىزلىك ئورگـانلىرى تاپالمـاي يـۈرگهن قـاغىلىقلىق         

 - 1990قاتىل جىنـايهتچى ئوبۇلقاسـىمنى تېپىـپ كېلىـپ          
،  مارتتىن باشالپ كىـشىلهرگه مىلتىـق ئېـتىش        - 20يىلى  

قىلىـــچ چېـــپىش، گىرانـــات ئېـــتىش قاتـــارلىق ئـــۇرۇش  
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ــۈزگهن  ــقلىرىنى ئۆگهتك ــدۇ» مهش ــا«. (دەي  -144» تالالنم
  .)بهت

ئوبۇلقاســىمنىڭ ئىنقىالبچىالرغــا ئــۇرۇش ئهســلىههلىرىنى  
 كۈن تولىمـۇ يېتهرسـىز      15ئىشلىتىشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن    

  .ۋاقىت ئىدى، ئهلۋەتته
ــارلىق ئۈســتىدىكى ئ   ــدىكى تهيي ــمهك، بارىن ىنقىالبچــى دې

ياشالر شۇ كۈنلهردە قوزغىلىـپ چىقىـش ئويىـدىن خـېلىال      
ــدى ــراق ئىــ ــقا  . يىــ ــتهملىكىچىلىرى باشــ ــاي مۇســ خىتــ

يهرلهردىكىــگه ئوخــشاشال بارىنــدىكى تهشــكىالتالردىنىمۇ  
كــۆپ يىلــالر ســىنىقىدىن . خېلــى بــۇرۇن خهۋەردار ئىــدى

ئۇسـۇلى بىـلهن بۇالرنىـڭ      » ئۇرۇپ كىرگۈزۈش «ئۆتكهن  
ــۇ مىلل ــۇالر   ئىچىگىم ــپ ش ــاپىقالرنى كىرگۈزىۋېتى ــي مۇن ى

  ...ئارقىلىق قارا نىيهتلىرىنى ئىشقا ئاشۇردى
ــتا  ــن 10باشـ ــكىالت  20دىـ ــپ تهشـ ــاقچى كېلىـ ــن سـ  دىـ

ئهزالىرىنى تۇتۇشـقا باشـلىقاندا خهلـق ئـۆز پهرزەنتلىرىنـى           
ــسىنى بهردى  ــا بهرمهي ئۇالرنىــڭ دەككى . جــالالتالر قولىغ

ن قوغلىــشىپ كىمنــى تۇتــۇپ كېتىپتــۇ دېــسه، ئارقىــسىدى
زەيدۇن . بىرىپ، جالالتالرنىڭ قوللىرىدىن قۇتۇلدۇرۇشتى   

يۈسـۈپنى تۇتـۇش ئۈچـۈن بارغـان بهش چىرىـك قـۇرال ـ        
ــدى   ــدار يان ــپ يارى ــدىن ئايرىلى ــپ  . يارىقى ــۇنداق قىلى ش

ــلهپته  ــيىن 50 – 40دەسـ ــدا 200 - 150 كېـ  500 ئاخىرىـ
ــد ســالغاندا    ــكه تهھدى دەك جــالالت بارىنغــا كېلىــپ خهلق

» يېتىپ قـالغۇچه ئېتىـپ قـال   «ن بارىن ياشلىرى   قهھرىما
دەپ ئۇالر بىـلهن ئۆزمـۇ ئـۆز ئېلىـشىپ نۇرغـۇنلىرىنى يهر           
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چىــشلىپ، كــۆپلىرى ۋەتهن مۇســتهقىللىقى ئۈچــۈن جهڭ  
مۇســـتهملىكىچىلهرنىڭ . مهيدانىـــدا قۇربـــان بولۇشـــتى  

ــدىن    ــال يېرى ــستاننىڭ ھهممى جــالالتلىرى شــهرقىي تۈركى
 20دىنمۇ كېلىپ نوپۇسـى     ئهمهس، ھهتتا ئىچكىرى خىتاي   

مىڭغــا يهتمهيــدىغان بىــر يېزنىــڭ خهلقىنــى قىرىــشىپ      
ئىچكىــرى خىتايــدىنمۇ جالالتالرنىــڭ يــاردەمگه    . بهردى

 - 21 ئاينىــڭ - 4كهلگهنلىكىنــى قــانخۇر ۋاڭ ئىنماۋنىــڭ 
قوزغىالڭنى باستۇرۇشقا  ... «: كۈنى سۆزلىگهن سۆزىدىكى  

سىياســى يــاردەم كۆرســهتكهن لهنجــۇ ھهربىــي رايونىنىــڭ 
كۆمىـــــسارى ليۇشـــــۋەن خـــــۇا، مۇئـــــاۋىن قۇمانـــــدان  

،  ئېيتىـــشىدىن بىلىـــشكه  »دۇڭجهنلىڭالرغـــا رەھـــمهت 
شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ جــاي ـ جايلىرىــدىن ۋە   . بولىــدۇ

ئىچكىــرى خىتايــدىن كهلـــگهن سانــسىز جــالالتالر شـــۇ     
دەرىجىدە ۋەھشىلىك بىـلهن قهتلىئـام قىلـدىكى مهشـهۇر          

اڭالردىن نهچــچه ھهســسه جــالالتالر جــاۋخۇي ۋە زوزۇڭتــ 
بۇ جالالتالر بېسىپ ئۆتكهن يولالردا بىرمۇ      . ئېشىپ كهتتى 

ــتىن   ــان قالدۇرماس ــك ج ــستانلىققا  - 8تىرى ــى گورى  يېزىن
ھهتتـــا بۆشـــۈكته ياتقـــان بـــالىالرنىمۇ . ئايالنـــدۇرۇۋەتتى

ــۈك     ــۇ  تۆش ــۈكلهرنى ئۆتم ــپ، بۆش ــلهن ئېتى ــۇت بى پىلىم
  ...قىلىۋەتكهن

ىمۇ چهتـئهلگه دوڭگهيـدىغان     خوتۇنلىرى قىز تۇغۇپ قالس   
ــلىرىنىڭ   ــڭ دوڭگهشــــــ ــاي مۇتتهھهملىرىنىــــــ خىتــــــ

. ئاساسىزلىقلىقىنى بۇ نۇۋەت ئـۆزلىرى ئىـسپاتالپ قويـدى        
قــانلىق باستۇرۇشــتىن كېــيىن قولغــا چۈشــكهن قــۇرالالر   
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ئـۇالر قـۇرال ـ يـاراق     «: ھهققىدە سۆزلىگهن سۇڭ خهنلياڭ
ــېتىۋالغان ۋە ياســـــىغان    ــي ســـ ــى مهخپىـــ ... دورىالرنـــ

ملىرىمىز ئۇالر ئۆزى يهرلىك ئۇسۇل بىـلهن ياسـىغان      قىسى
نۇرغۇن گىرانات، قول بومبىسى، پارتالتقۇچ بومبـا، قىلىـچ         

بـۇ قـۇرال ـ يـاراق،     . قاتارلىق قـۇرالالرنى قولغـا چۈشـهردى   
. ئوق ـ دورىالرنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ، يېتهرلىك ئىكهن

بــۇ ئۇالرنىــڭ ئــۇزاق مــۇددەت تهييــارلىق كــۆرگهنلىكىنى   
ــىتىدۇكۆر ــرى چۈيۈنـــدىن،   . سـ ــڭ بهزىلىـ گىراناتلىرىنىـ

بهزىلىرى پوالت تۇربىدىن ياسالغان، زەربه بېرىش كـۈچى        
 60قىلىچالرنىــــڭ ئــــۇزۇنلىرى . ناھــــايىتى زور ئىــــكهن

سـانتىمېتىر بولـۇپ، ئاالھىـدە      30سانتىمېتىر، قىـسقىلىرى    
نۇرغــۇن كىــشىلهر يهرلىــك گىرانــات ئېــتىش  . ياساشــقان

» تالالنمــا«. (، دەيــدۇ»لهنگهنبــويىچه مهخــسۇس تهربىــيى
  ). بهت- 140

ــدە    ــۇ چهتئهل ــادەم، بىرەرم ــگهن ئ ــدىن كهل ــۇ چهتئهل بىرەرم
ياسالغان قۇرال تاپالمىسىمۇ يهنه بۇ خىتاي مـۇتتىههملىرى      
ھهممىــنىال چهتــئهلگه دۆڭــگهپ، قوزغىالڭالرنىــڭ پهقهت  
ئۆزلىرىنىڭ قهبىه مۇستهملىكىچلىك سىياسـىتىگه قارشـى       

  . تهن ئالغۇسى كهلمهيدۇبولىۋاتقانلىقىنى
سۇڭ خهنلياڭ مهلۇماتىـدىن كېـيىن خهلقىمىزنىـڭ قـۇرال          
ياساشــــنى ئۇنتــــۇپ قالمىغــــانلىقىنى ئــــاڭالپ قــــانۇنى  
ــايه    ــۆزىال كۇپـ ــشنىڭ ئـ ــۇ پهخىرلىنىـ ــسهكمۇ، بـ پهخىرلهنـ

ۋەتهنـــدە مىڭـــالرچه  : دېمهكچـــى بـــولغىنىم . قىلمايـــدۇ
ــز      قېرىنداشـــلىرىمىز ھۆرلـــۈك ـ ئـــازاتلىق ئۈچـــۈن ئهزىـ
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ىرىـــدىن كېچىۋاتقــــان ۋاقىتتـــا ئهركىــــن دۇنيــــادا   جانل
ئاتىۋالغـــــان » ۋەتهنـــــپهرۋەر«ياشـــــاۋتقان، ئـــــۆزلىرىنى 

كىـــشىلهرنىڭ كـــۆپچىلىكى ئـــۆزلىرىنى بازارغـــا ســـېلىش 
 10بىلهن ئهۋارە، مىكيانمۇ بىر تۇخۇم بېرىۋىتىـپ ئانـدىن         

بهزىــلهر شــۇ مىكىيانچىلىــك بىــر تۇخــۇم .  ۋاقىرايــدۇ20 -
زەن خهلقكه قارشى ئىـش قىلىـپ       بهرمهي تۇرۇپ ھهتتا به   

دەپ پـۇتمىگهن   » لىدىرى بولىمهن «تۇرۇپ، شۇ خهلقنىڭ    
ئۆينىڭ تۆرىنى تالىشىپ بىر ـ بىرىنىڭ يـۆزلىرىگه پاتقـاق     
چېچىش بىلهنال قالماسـتىن، شـهھهرمۇ شـهھهرال ئهمهس،         
ــنه ـ پاســـات،          ــا دۆلهتمـــۇ دۆلهت يۈگـــۈرۈپ پىتـ ھهتتـ

ى بىـــر بۆلگۈنچىلىـــك ئـــۇرۇغىنى چېچىـــپ، بىـــر خهلقنـــ 
ــۈلكه     ــمهنگه ك ــا، دۈش ــتقا تاپ ــپ، دوس ــگه بۆلۈۋىتى نهچچى

ئـــــاخىرقى ھېـــــسابتا دۈشـــــمهن ئۈچـــــۈن . قىلماقتـــــا
  ...ئىشلىمهكته

ئۆز ئۆزىنى بازارغا سالىدىغان ئىـشالرنى      » ۋەتهنپهرۋەرلهر«
ــان ۋە     ــان بولغ ــدا قۇرب ــلهت يولى ــسقارتىپ، ۋەتهن، مىل قى
ــۇر     ــان جهسـ ــازاب چېكىۋاتقـ ــىز ئـ ــۈرمىلهردە چىدىغۇسـ تـ

ــان   قه ــۇپ، قۇرب ــادىمىزدا تۇت ــشه ي ــانلىرىمىزنى ھهمى ھرىم
بولغــانالرنى ئهســـلهش بىلهنــال قالماســـتىن، شـــهرەپلىك   
ناملىرىنى تىكـلهپ، تىرىكلىـرىگه ئهمهلـى مهدەت بهرگهن         
بولساق ئۆزىمىزنى مىـڭ قېـتىم بازارغـا سـالغاندەك ئۇلـۇق            

  .ئىش بولغان بوالتتى
ــ    ــى مهس ــدە ئىكك ــلهن تۆۋەن ــلىرىم بى ىلىدە مهن ۋەتهنداش

  :كېلىشۋالماقچىمهن
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ــسى ــشاق : بىرىنچىـ ــاتالردا  -بهزى ئۇشـ ــهك مهتبۇئـ  چۇشـ
دېگهن سۆزلهر پهيدا بولۇپ    » بارىن دېهقانالر قوزغىلىڭى  «

دېهقــــانال «. بــــۇ ئىنتــــايىن ساۋاتــــسىزلىق. قېلىۋاتىــــدۇ
بىلهن مىللىـي ئـازاتلىق قـوزغىلىڭىنى پهرق         » قوزغىلىڭى

ڭ ئۈچۈن بارىن   شۇنى. قىاللماسلىق تامامهن ئهقىلسىزلىق  
» مىللىي ئازاتلىق قـوزغىلىڭى   «قوزغىلىڭىنى قهتئى ھالدا    

ــلىكىمىز    ــامال كىرگۈزمهس ــا ش ــشىمىز، ئۇنىڭغ دەپ بېكىتى
  .كېرەك

ــسى ــسىمى   : ئىككىنچى ــۆپ قى ــلىرىمىزنىڭ ك ــڭ ياش بىزنى
خىتاي ۋەتهنپهرۋەرلىرىدىن لى دا جاۋ، فـاڭ جىمىـن، دۇڭ          

تورونـسوۋ،  سۇڭ رويـال بىـلهن رۇسـالردىن ئالىكـساندىرما          
ئولىگه كوشېۋۋى، زوياكو سىمىدىما نىسكاياالرنى ياخـشى       

ــدۇ ــۋەتته  . بىلىــ ــش ئهمهس ئهلــ ــان ئىــ ــۇ يامــ ــۆز . بــ ئــ
قهھرىمانلىرىمىزنىـــڭ ئىـــسم شـــهرىپلىرىنى بىلمهســـلىك 

ــۋەتته يامــان ئىــش  ــارىن  . ئهل ــدۇن يۈســۈپ باشــلىق ب زەي
قهھرىمانلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرى تارىختا ئۆتكهن ھـېچ       

شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . الرنىڭكىـدىن قېلىـشمايدۇ   بىر قهھرىمان 
ئۇالرنى ھهر بىر شهرقىي تۈركىستانلىق بىلىشى ۋە ئىسم ـ  

. شــهرىپلىرىنى يــادالپ، روھىغــا دۇئــا قىلىــشلىرى كېــرەك
مهن ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى ھهممه ۋەتهنداشـلىرىمغا        

ــى  ــۈنىنى  - 5ھهر يىل ــل ك ــڭ  « ئاپرې ــارىن قۇربانلىرىنى ب
ىتىپ،  ھهر يىلى بۇ كۈننى ھهممه       دەپ بېك » خاتىرە كۈنى 

ــائىلىلهردە   ــر ئـ ــا ھهر بىـ ــكىالتلىرى ھهتتـ ــائهت تهشـ جامـ
خاتىرىلهشنى ئـادەتكه ئايالندۇرۇشـىنى تهكلىـپ قىلغـان         
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بــارىن قهھرىمانلىرىنىــڭ ئىــسىلمىرى يۇقىرىــدا . بــوالتتىم
يېزىلغـــان بولـــسىمۇ كېيىنكـــى تهكلىـــۋىمنى قـــۇۋەتلهش 

. مۇۋاپىــق كــۆردۈميۈزىــسىدىن تىزىمىنــى قايتــا يېزىــشنى 
  ):ھازىرچه بىزگه مهلۇم بولغانلىرى(
 يـاش، تهشـكىالت   26) زەيدۇن قـارى ( ـ زەيدۇن يۈسۈپ  1

  .باشلىقى
  . ـ ئابدۇغهنى تۇرسۇن ئورۇنباسارى2
  . ياش، ھهربىي قۇماندان28 ـ جامال مۇھهممهد 3
  . ـ ئىسهاق ھۇشۇر ئارقا سهپ تهمىنات مهسئۇلى4
  . ئابدۇرەھىم تۇردى- 5
ــ- 6 ــۇن  م ــاالقه   23ۇھهممهد تۇرس ــسى ئ ــۇ ئىككى ــاش ب  ي

  .ئىشلىرىغا مهسئۇل
ــلهرگه    - 7 ــۈم جهڭچى ــى تۈرك ــۇردى بىرىنچ ــۇھهممهد ت  م

  .مهسئۇل
ــلهرگه  - 8 ــدى ئىككىنچــى تۈركــۈم جهڭچى  ئهھهد تىلىۋال

  .مهسئۇل
  . ـ ئوبۇلقاسىم ئىبراھىم ئاتلىق جهڭچىلهرگه مهسئۇل9

  . ـ تۇرغۇن ئىسهاق10
  . ياش26هاق  ـ سىددىق ھاجى ئىس11
  . ياش30 ـ ئابدۇلالھ قاسىم 12
  . ـ رەھىمجان ئهمهت پارتلىتىش ئىشلىرىغا مهسئۇل13

بۇالرنىــڭ ئىچىــدىن زەيــدۇن يۈســۈپ، ئىــسهاق ھوشــۇر،  
ئابدۇرەھىم تۇردى، مۇھهممهد تۇرسۇن قاتارلىق يىگىـتلهر    

ــدىال   ــدىكى جهڭـ ــى كۈنىـ ــل- 5 - 1990(بىرىنچـ )  ئاپرېـ
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ــسىمى مهلــۇ    ــزگه ئى ــازىرچه بى ــر قــانچه   ھ ــان بى م بولمىغ
سهپداشـــلىرى بىـــلهن قهھرىمـــانالرچه شـــهھىد بولغـــان 

  !ياتقان يهرلىرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن. ئىدى
قالغانلىرىنىــڭ بىــر قىــسىمى تــۈرمىلهرگه تاشــلىنىپ، بىــر 

ــكهن ئىــدى  ــان  . قىــسىمى قېچىــپ كهت ــراق كــۆزىگه ق بى
تولغــان خىتــاي جــالالتلىرى قاچقــانالرنى قــوغالپ يــۈرۈپ 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . شنى بىر نهچـچه ئـاي داۋام قىلـدى        ئېتى
كىملهرنىـــــڭ  جهســـــهتلىرى قهيهرلهردە قالغـــــانلىقى ۋە 
كىملهرنىڭ قايسى تۈرمىلهردە ئازابلىنىۋاتقانلقى ھهققىـدە      

ــيىن   ــتىش قې ــۆز ئېي ــر . س ــال «بهزى بى ــى ماتېرىي » ئىچك
الردىكــى ئــانچه ـ مــۇنچه ســۆزلهرنى ھېــسابقا ئالمىغانــدا     

ــارىن توغر ــدا ب ــدۇ، كۆرســىتىلمهيدۇ خىتاي ــۇق يېزىلماي . ۇل
ۋەتهن ئـازات بولغانـدا بـۇ ھهقـته         . مۇخبىرالرمۇ بارالمايـدۇ  

ھازىرچه شهھىدالر روھىغا دۇئـا قىلىـپ، ھايـات         . يازارمىز
قالغانلىرىغا ئامانلىق ۋە چىدام تىلهش بىلهن ۋەزىپىمىزنى       

  »...ئۆتهپ تۇرىمىز
ــا     ــرىم ئ ــتۇرۇلۇپ يې ــانلىق باس ــوزغىالڭ ق ــدىكى ق ي بارىن

جـالالت ۋاڭ  )  ئاپرېـل - 21 يىـل   - 90(ئۆتكهندىن كېيىن   
بارىن يېزىـسىدا يـۈز بهرگهن تـوپىالڭ قايتـا يـۈز            «: ئىنماۋ

بىـز باشـقا جـايالردىمۇ يـۈز     . بهرمهيدۇ، دېيىـشكه بولمايـدۇ   
بېرىشى ھهتتا بـارىن يېزىـسىدىكىدىنمۇ كهڭ دائىرىلىـك،         
 خارەكتېرى تېخىمۇ ئېغىرراق يـۈز بىرىـشى مـۇمكىن، دەپ         

دەپ ئۆزلىرىنىــــــڭ » تهھلىــــــل قىلىــــــشىمىز كېــــــرەك
بــۇ )  بهت-84» تالالنمــا«. (ئهندىشىــسىنى بايــان قىلــدى
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ــقهت ــا   . ھهقى ــستىبدالىق زاۋاللىقق ــتهملىكىچىلىك، ئى مۇس
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ   . رەسمى يۈز تۇتتى  

يــــــالقۇنى مۇســــــتهملىكىچىلهرگه تۇشــــــمۇ تۇشــــــتىن 
ئهنه شــۇ . ېلىۋاتىــدۇتۇتۇشــىدىغان ۋاقىــت يېقىــنالپ ك  

 كېـــسىل غهلىـــبىگه ئېرىشىـــشمىز -كۈرەشـــلهردە ئـــۈزۈل 
  .ئۈچۈن بارىن روھى بىزگه ئۈلگه بولغۇسى

ــاۋ يهنه ــوزغىالڭچىالر   «: ۋاڭ ئىنم ــېمه ئۈچــۈن ق ــدا ن بارىن
دەپ سـۇئال قويـۇپ،   » تهرەپكه ھهممىسى ئوتـۇپ كهتتـى؟     

 ئاساسى قاتالم پارتىيه رەھبهرلىكى ئاجىز، تهلىـم ـ  «: ئۆزىال
دەپ ئاددىغىنــا » تهربىــيه خىزمىتــى ئــاجىز بولغانلىقىــدىن

  .جاۋاب بهردى
يــاق، ســىلهردە تهلىــم ـ تهربىــيه    : بىــز ئۇنىڭغــا دەيمىزكــى

بارىنـــدا خهلقنىـــڭ ئىنقىالبچىالرغـــا   . يېتىـــپ ئاشـــىدۇ 
 ـ  ئۇالرنىــڭ   1ئهگىــشىپ كېتىــشدىكى ســهۋەب شــۇكى،  

ــش،    ــانىي ئى ــشى ھهقق ــىتىڭالر  - 2ئى ــىلهرنىڭ سىياس   س
ــش ــتى ۋەھـ ــدىن ئاشـ ــىرنىڭ - 20. ىلىكىڭالر چېكىـ  ئهسـ

ئاخىرىــــــــدا ياشاۋاتــــــــساڭالرمۇ ئوتتــــــــۇرا ئهســــــــىر 
 يىلـدىن   200  - 3مۇستهبىتلىكىدىن كېچهلمهيۋاتىـسلهر،    

بىرى سـىلهرگه بويـسۇنماي كهلـگهن بـۇ خهلـق ئۆزىنىـڭ             
ــۆز   ــشاش ئــ ــسانالرغا ئوخــ ــمه ئىنــ ــسانلىقىنى، ھهمــ ئىنــ

گه تهقـــدىرلىرىنى ئــــۆزى ھهل قىلىـــش ھوقۇقىغــــا ئىــــ  
شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . ئىكهنلىكىنى يهنىمۇ ياخشى چۈشهندى   

ــى    ــۇلۇپ كهتت ــۇق قوش ــق تول ــا خهل ــدىكى ئىنقىالبق . بارىن
سىلهر بارىننى قانغا مىلىۋېتىپ خهلقنىڭ تېخىمۇ غهزەپ ـ  
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ــاالس  ــۇردىڭالر، خ ــى ئاش ــرەت    . نهپرىتىن ــۇ غهزەپ ـ نهپ ب
  . سىلهرنىڭ ھاالكىتىڭالرنى تېزلىتىدۇ، ئهلۋەتته

  )قىرغىزىستان( يانۋار بېشكهك - 21ى  يىل- 1997   
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  بۈگۈنكى بارىن
  

  ئورخۇن ئوغلى
  

 كـۈنى  - 5 ئاينىـڭ  - 4ھۆرمهتلىك ۋەتهنداشـالر، بـۇ يىـل     
ــاي   ــستان خهلقىنىــــــــڭ خىتــــــ ــهرقىي تۈركىــــــ شــــــ
مۇســتهملىكىچىلىرىگه قارشــى بــاتۇرانه كــۈرەش روھــى     

 يىللىـق   6نامايهن قىلىنغان مهشهۇر بارىن ئىنقىالبىنىـڭ       
ژورنىلـى  » بىرلىـك «بـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن       .  كۈنى خاتىرە

ــدىن، كۈرەشــچان    ــستانلىقالر نامى ــۈن شــهرقىي تۈركى پۈت
ــالقۇنلۇق    ــالىي ھــۆرمىتىنى ۋە ي ــارىن خهلقىــغه بولغــان ئ ب

ھهمـدە ئـۆز خهلقىنىـڭ      ! يۈرەك سـالىمىنى ئىزھـار قىلىـدۇ      
مىللىـــي غـــۇرۇرىنى، ئىمـــانىنى، ۋىجـــدانىنى ۋە شـــان ـ     

ــد   ــداش يولىـ ــهرىپىنى قوغـ ــدىن  شـ ــك ھاياتىـ ا قىممهتلىـ
ــهھىدلىرىمىزنى، خىتاينىـــڭ دەھـــشهتلىك   ــان شـ ئايرىلغـ
ــى      ــاتۇر ئهزىمهتلىرىمىزن ــان ب ــۇم بولغ ــدانلىرىغا مهھك زىن

ــاد ئېتىــدۇ  شــۇنداقال ئۇالرنىــڭ ! مهڭگــۈ قــايغۇ ئىچىــدە ي
ئــۇرۇق ـ تۇغقــان، بــاال ـ چاقىلىرىغــا جانــابى ئــالالھتىن       

  !بهخىت ـ سائادەت ۋە كۈچ ـ قۇۋۋەت تىلهيدۇ
 1990 يىل بۇرۇن، يهنى     6ھهممىمىزگه مهلۇمكى، بۇندىن    

 كـــــــــۈنى خىتـــــــــاي - 5 ئاينىـــــــــڭ - 4 يىلـــــــــى -
ــتىدا    ــى ئاسـ ــشهتلىك زۇلمـ ــتهملىكىچىلىرىنىڭ دەھـ مۇسـ
ھايۋان كهبى ياشاشتىن ئۆلۈمنى ئهۋزەل كۆرگهن قهيسهر       
بارىن خهلقى مۇستهبىت كوممۇنىست ھۆكۈمىتىگه قارشى      
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ئهينــى چاغــدا . ئىــدىئومومىيۈزلــۈك قوزغىلىــپ چىققــان 
كهتمهن ـ گـۈرجهك قاتـارلىق ئىپتىـدائىي قـورالالر بىـلهن       
ــارىن خهلقــى، چىــش تىــرنىقىغىچه    قورالالنغــان جهســۇر ب
ــاي    ــلهن قورالالنغــان فاشىــست خىت ــانىۋى قــورالالر بى زام
ئارمىيىــــسى بىــــلهن قــــانلىق جهڭ قىلىــــپ، شــــهرقىي  
تۈركىستان خهلقىنىڭ مىللىي زۇلۇمغـا تېـز پۈكمهيـدىغان         
قهيسهر روھىنـى پۈتـۈن دۇنياغـا نامـايهن قىلـدى ھهمـدە             
ــۈن شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىــگه شــانلىق ئــۈلگه       پۈت

  .يارىتىپ بهردى
 يىل ئۆتكهن بولسىمۇ، ئهممـا      6گهرچه بۇ ۋەقهگه ئارىدىن     

بارىن روھى پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان زېمىنىنى قـاپالپ        
خىتــاي ھۆكــۈمىتىگه قارشــى مىللىــي كــۈرەش تــارىختىن  

نۆۋەتته بارىن  . يانقى ئهڭ جانلىنىش باسقۇچىغا كىردى    بۇ
شهھىدلىرىنىڭ ئىسسىق قېنـى بهدىلىـگه قولغـا كهلـگهن          
ــرى    ــپۇراق چېچهكلى ــڭ خۇش ــويغىنىش روھىنى ــي ئ مىللى

  .پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان زېمىنىنى قاپلىدى
بارىننىڭ بۈگۈنكى قىياپىتى ۋە بارىن خهلقىنىڭ ھازىرقى       

ــۈن شــهرقىي تۈ  ــددىي  ئهھــۋالى پۈت ــى جى ــستان خهلق ركى
. قىزىقىۋاتقان ۋە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مهسـىلىلهرنىڭ بىـرى       

 يىل بۇرۇنقى قانلىق قىرغىنچىلىقتـا خىتـاي ھۆكـۈمىتى          6
ئۆزىنىڭ ئهسـىلىدىكى فاشىـستىك ئهپتـى ـ بهشىرىـسىنى      
ئاشكارىالپ، سانسىزلىغان مۇنتىزم ئارمىيىـسىنى، ژانـدارما       

، مىڭـدىن ئـارتۇق     ۋە خهلق ئهسـكهرلىرىنى ئىـشقا سـېلىپ       
نوپۇسقا ئىگه ئالقانچىلىك بـارىن يېزىـسىنى قـان كـۆلىگه           
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بۇ جهرياندا نهچچه يۈزلىگهن بـارىن      . ئايالندۇرغان ئىدى 
خهلقــى شــهھىد بولغــان ۋە مىڭلىغــان بىگۇنــاھ خهلــق      

ــدى   ــالنغان ئىـ ــدانالرغا تاشـ ــشهتلىك زىنـ ــاي . دەھـ خىتـ
ماي فاشىستىك ئارمىيىسى بۇنىڭ بىلهنال قانائهتلىنىپ قال    

بــــارىن يېزىــــسىنى غــــايهت زور ھهربىــــي گازارمىغــــا     
ــدۇرىۋېلىپ،  ــاختۇرۇپ  «ئايالنـ ــسىلئىنقالبچىالرنى ئـ ئهكـ

باھانىــسىدا، ئۇچۇرغــانال يهرنــى دەســسهپ ـ        » تۇتــۇش
ــر       ــسىنى بىـ ــارىن يېزىـ ــۈزلهپ، بـ ــۇرۇپ ـ تـ ــلهپ، ئـ چهيـ
خارابىلىققـــا ئايالنـــدۇرۇپ قويغـــان ۋە پۈتـــۈن يېزىنىـــڭ  

ق ئىــشلىرىنى پــالهچ ھالغــا دېهقــانچىلىق ۋە ســودا ـ ســېتى  
 يىلىغــا - 1990بۇنىــڭ بىــلهن . چۈشــۈرۈپ قويغــا ئىــدى

قهدەر كىشى بېشىغا توغرا كېلىـدىغان يىللىـق ئوتتـۇرىچه          
ئاشـــماي كهلـــگهن )  دولـــالر20( يۇەنـــدىن 200كىرىمـــى 

نــامرات بــارىن خهلقــى تېخىمــۇ ئېغىــر ئــاچ ـ يالىڭــاچلىق    
ــدى  ــگهن ئىـ ــگه دۇچ كهلـ ــوڭ  . خهۋپىـ ــى چـ ــۇ قېتىمقـ بـ

ىرغىنچىلىقتىن كېيىن كوممۇنىـست خىتـاي ھۆكـۈمىتى        ق
» ئهكــــسىلئىنقىالبچىالرنى تهل ـ تۈكــــۈس تــــازىالش    «

باھانىــسدا شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ جهنۇبىــدىكى پۈتــۈن 
ھهربىــي قىــسىملىرىنى، ژانــدارما ـ ســاقچىلىرىنى ۋە يېــزا     

 ـ دىـۋىزىيلىردىكى خىتـاي    6 ـ، ۋە  5 ـ،  3 ـ،  2ــ، 1ئىگىلىك 
ــكهرلىرى  ــق ئهسـ ــۈك ســـهپهرۋەرلىككه  خهلـ نى ئومۇمىيۈزلـ

كهلتۈرۈپ ئاقـسۇ، ئـاتۇش، كاشـغهر، خـوتهن رايـونلىرىنى         
ــۇنالردا    ــۇ راي ــدى ھهمــدە ب ــاتتىق مۇھاســىرە ئاســتىغا ئال ق

بــارىن ئهكــسىلئىنقىالبچىلىرىنى قــوغالپ «ئومومىيۈزلــۈك 
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بــارىن يېزىــسىغا  . ھهرىكىتــى ئېلىــپ بــاردى  » تۇتــۇش
ىغان پۈتـۈن يـول ـ    قاراشلىق ئـاقتۇ ناھىيىـسىگه تۇتىـشىد   

ئېغىزالرغا توساق قۇرۇپ، بارىن يېزىسىنىڭ تاشـقى دۇنيـا       
بـۇ  . بىلهن بولغان ئاالقىسىنى پۈتۈنلهي ئۈزۈپ تاشلىدى     

جهرياندا خىتاي قىسىملىرى ۋە ساقچىلىرىنىڭ قااليمىقان      
ئادەم تۇتىشى ئهۋىـج ئېلىـپ، يهرلىـك خهلقنىـڭ ئىنـسان            

خىتـاي  . لىنـدى ھهقلىرى ئېغىـر ھالـدا ئايـاق ـ ئاسـتى قى     
ھۆكۈمىتىنىڭ يـاۋوز قىلمىـشى تـاكى ھازىرغـا قهدەر داۋام           

بهزى ســــــانلىق مهلۇماتالرغــــــا . قىلىــــــپ كهلمهكــــــته
ئاساســالنغاندا بــارىن ئىنقىالبــى يــۈز بهرگهنــدىن تارتىــپ 
تاكى ھازىرغىچه، بـارىن يېزىـسىدا ۋە كاشـغهر ۋىاليىـتىگه           
ــهھهر،    ــا شـ ــغهر كونـ ــهھهر، كاشـ ــغهر يېڭـــى شـ تهۋە كاشـ

ار، مهكىت، پهيزاۋات، يۇپۇرغا، مارالبېشى، ياركهنـد،       يېڭىس
پوسكام، قـاغىلىق ناھىيىلىرىـدە ئىككـى مىڭـدىن ئـارتۇق           

بارىن ئهكسىلئىنقىالبى ھهرىكىتىگه قاتناشـقان،     «كىشى،  
ــان،   ــسداشلىق قىلغـــــــــ ــاردەم بهرگهن، ھېـــــــــ يـــــــــ

دېگهنـــگه » ئهكـــسىلئىنقىالبچىالرنى يۇشـــۇرۇپ قويغـــان
ــل  ــامالر بىـ ــۈك بهدنـ ــشاش تۈرلـ ــپ ئوخـ ــا ئېلىنىـ هن قولغـ

  دىـــن ئـــارتۇق 200بـــۇالردىن . تـــۈرمىلهرگه تاشـــالنغان
ئهمـدى بـارىن    . كىشىگه ئۆلۈم جازاسى ھۆكـۈم قىلىنغـان      

ــا     ــدا تىلغ ــۇددى يۇقىرى ــسهك، خ ــۆزىگه كهل ــسىنىڭ ئ يېزى
ئېلىـــپ ئـــۆتكىنىمىزدەك، خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى بـــارىن      
يېزىــسىنىڭ تاشــقى دۇنيــا بىــلهن بولغــان ئاالقىــسىنى      

دېگهن بۇ مۇبـارەك    » بارىن«ۈزۈپ تاشالش ۋە    پۈتۈنلهي ئ 
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ــدۇرۇش   كهلىمىنــى شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىــغه ئۇنتۇل
ــۈمهتكه تهۋە     ــچه ھۆك ــى يىلالرغى ــاكى يېقىنق ــدە، ت غهرىزى
رادىئو، تېلېـۋىزىيه، گېزىـت ـ ژۇرنـالالردا بـارىن ھهققىـدە       

ئهممـا  .  ئۇچۇر بهرمهي كهلگهن ئىدى    -ھېچقانداق خهۋەر   
خهلقىنىڭ بارىنغا ۋە بـارىن خهلقىـغه       شهرقىي تۈركىستان   

بولغـــان ھـــۆرمهت ۋە ســـېغىنىش تۇيغۇســـىنىڭ ئومـــۇمى 
ــۇ     ــاي ھۆكۈمىتىمـ ــشىپ، خىتـ ــشىغا ئهگىـ ــۈك ئېشىـ يۈزلـ
سىتىراتىگىيىسىنى ئۆزگهرتىـشكه مهجبـۇر بولـدى ھهمـدە         

مېهــــرى ـ     «ئۆزلىرىنىــــڭ بــــارىن خهلقىــــگه قىلغــــان 
ــشقا باشــلىدى » شــاپائهتلىرى ــى ھهدەپ تهشــۋىق قىلى . ن

رقىي تۈركىــستان قورچــاق ھۆكۈمىتىنىــڭ ئهڭ چــوڭ  شــه
 1995نىڭ »شىنجاڭ گېزىتى«تهشۋىقات ئورگىنى بولغان  

 بېـتىگه،   -1 كۈنىدىكى سانىنىڭ    - 18 ئاينىڭ   - 1 يىلى   -
 دېهقـــان پـــارتىيىگه كىـــرىش   500بـــارىن يېزىـــسىدا  «

دېـگهن تېمىـدا بىـر پـارچه مهخـسۇس          » ئىلتىماسى يازدى 
 ماقالىنىــڭ بــاش قىــسىمىدا، بــۇ. ماقــاله ئــېالن قىلىنىــدى

كومپـــارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىـــڭ بـــارىن خهلقىـــگه قىلغـــان 
ئۈستىدە توختىلىپ  » شاپائهتلىرى«ۋە  » غهمخورلۇقلىرى«

  :ئهينهن مۇنداق دېيىلگهن
يېقىنقى بىر نهچچه يىلدىن بۇيان قىزىلـسۇ ئوبالسـتلىق          «

ۋە ئاقتۇ ناھىيىلىك پارتكوم، بارىن يېزىسىدا يـۈز بهرگهن         
ڭ ئاچچىق ساۋاقلىرىنى ئهستايىدىل يهكۈنلهپ، بۇ      ۋەقهنى

يېزىنىڭ پارتىيه قۇرۇلۇشىنى كۈچهيتىشنى مۇھىم ئىـشالر       
تهركىــۋىگه قويــۇپ، يىزىلىــق پارتكومنىــڭ رەھبهرلىــك     
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بهنزىـــسىنى ۋاقتىـــدا ئۆزگهرتىـــپ تهشـــكىللىدى، يېڭـــى 
نۆۋەتلىــك يېزىلىــق ھۆكۈمهتنىــڭ رەھبهرلىرىنــى ســايالپ 

ى، رەزىــل  كــۈچلهر بىــلهن   چىقتــى، ئىدىيىــسى ياخىــش  
ــارتىيه      ــۈم پ ــر تۈرك ــدىغان بى ــۈرەش قىالالي ــك ك يۈرەكلى
ئهزالىرىنى يېـزا كهنـت بهنزىلىـرىگه كىرگـۈزدى، شـۇنىڭ           
ــاقىي،    ــق ئهســكهرلىرى، ياشــالر ئىتتىپ ــرگه خهل ــلهن بى بى
ــارلىق    ــاقالش قاتـ ــانلىقنى سـ ــسى، ئامـ ــالالر بىرلهشمىـ ئايـ

ــۇر    ــا ق ــالدى ۋە قايت ــپكه س ــكىالتالرنى تهرتى ــۇ . دىتهش ب
ئارقىلىق پارتىيىنىڭ ئاساسىي قـاتالم تهشـكىالتلىرىنى ۋە         

يېزىلىـق پـارتكوم پـارتىيه    . كادىرالر قوشۇنىنى كـۈچهيتتى  
ئـۈچ يىغىـن،   «ئىچىدىكى تۇرمۇشنى مۇكهممهللهشتۈرۈپ،  

ــر دەرس ــتۈردى » بىـ ــۈزۈمىنى مۇكهممهللهشـ ــارتىيه . تـ پـ
رتىيه ئهزالىرى ئائىلىلهر بىلهن ئاالقه باغالش تۈزۈمى ۋە پا

ــاتتى،     ــۈزۈمىنى ئورن ــاالش ت ــك باھ ــى دېموكراتى ئهزالىرىن
ــدىكى  ــدىن  389يېزىــ ــىنى قايتىــ ــارتىيه ئهزاســ  نهپهر پــ

  ».تىزىمالپ چىقتى
بــۇ ماقالىنىــڭ مهزمۇنىغــا ئاساســالنغاندا يهنه، ھۆكــۈمهت  
ــارتىيه قۇرۇلۇشــىنى    ــسىنىڭ كوممونىــستىك پ ــارىن يېزى ب

ــۈچهيتىش ئۈچــۈن   ــېلىپ،  400ك ــلهغ س ــۇەن مهب ــڭ ي   مى
» پارتىيه ئۆيى « كهنتنىڭ ھهممىسىدە    14يېزىغا قاراشلىق   

ــستىك    ــان سوتسىيالىــ ــا قارىتىلغــ ــان، دېهقانالرغــ قۇرغــ
 90ئىدىيىۋى تهشۋىقاتنى كۈچهيتىش ئۈچۈن، يېزىـدىكى       

پىرسهنتتىن كـۆپرەك ئـائىلىگه رادىئـو كـانىيى بېكىتىـپ،           
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ھهر كــۈنى ئىزچىــل تــۈردە دېهقانالرغــا قارىتــا كوممــۇنىزم  
  . ئېلىپ بارغانتهربىيىسى

ــداق     ــنهن مۇنـ ــسىمىدا ئهيـ ــاخىرقى قىـ ــڭ ئـ ــۇ ماقالىنىـ بـ
ــيىلگهن ــارتىيه ئهزالىرىنىــڭ روھــى  «: دې يېزىــدىكى كومپ

قىياپىتىدە ئـۆزگىرىش چـوڭ بولـدى، ئـۇالر باشـالمچىلىق          
ــدى،      ــايه قىل ــا رىئ ــسۇنۇپ، قانۇنغ ــا بوي ــلهن ئىنتىزامغ بى
 باشالمچىلىق بىلهن توختام بويىچه ئاشلىق، پاختا سېتىپ  

ــدى   ــسىنى ئورۇنلى ــرىش ۋەزىپى ــىنى  . بې ــارتىيه قۇرۇلۇش پ
بـــــارىن يېزىـــــسىنڭ دېهقـــــانچىلىق، ― كـــــۈچهيتىش 

چــارۋىچىلىقتىن يىلمــۇ يىــل مولهوســۇل ئېلىــشىغا تــۈرتكه 
ــدى ــوغرا    . بول ــۈچىگه ت ــگهك ك ــر ئهم ــويىچه ھهر بى ــزا ي يې

ــرىم     ــۇرىچه كىـ ــق ئوتتـ ــدىغان يىللىـ ــۇەنگه 550كېلىـ  يـ
 143 يىلدىكىدىن   - 1993يېتىپ،  )  دولالر 60تهخمىنهن  (

  ».يۇەن ئاشتى
گه بېسىلغان بـۇ ماقالىنىـڭ ئومـۇمىي      » شىنجاڭ گېزىتى «

مهزمۇنىغا نهزەر سالىدىغان بولساق، بـارىن يېزىـسىنىڭ ۋە         
بارىن خهلقىنىڭ نـۆۋەتتىكى ئېچىنىـشلىق قىيـاپىتى كـۆز          

دېــمهك، مۇســتهبىت خىتــاي . ئالــدىمىزدا نامــايهن بولىــدۇ
دىن بۇيان، بارىن خهلقىنىڭ ئاچ     ھۆكۈمىتى بىر قانچه يىل   

ـ يالىڭـاچلىق ھـالىتىگه قىلـچه پىـسهنت قىلمـاي، پۈتـۈن             
كۈچىنى بارىن دېهقانلىرىنىڭ ئىدىيىـسىنى زەھهرلهشـكه،     

ــان   ــشكه قاراتق ــىنى زەئىپلىتى ــى دۇنياس ــۇنداقالن . روھ ش
شـــهرقىي تۈركىـــستان مىللىـــي ئىنقىالبىنىـــڭ ســـىمۇۋلى 

زور كوممۇنىـستىك   بولغان بۇ مۇقهددەس تۇپراقنى غايهت      
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پــارتىيه مهكتىــۋىگه ئايالنــدۇرىۋېلىپ، بــارىن خهلقىــغه     
قارشـــى ئومۇمىيۈزلـــۈك ئىـــدېئولوگىيه ئۇرۇشـــى ئېلىـــپ  

بۇندىن باشقا يهنه ئۆزىنىڭ سـادىق غـالچىلىرىنى        . بارغان
ۋە مىللىي مۇناپىقالرنى سهپهرۋەر قىلىـپ، ئـۇالرنى پۈتـۈن        

ــقاقلىر       ــۇڭ ـ پۇش ــر بۇل ــسىنىڭ ھهر بى ــارىن يېزى ىغىچه ب
ئۇرۇنالشتۇرۇپ، بارىن خهلقىنى قاتتىق سىياسىي نـازارەت       

مـاھىيهتته بولـسا، بـارىن يېزىـسىنى ئهڭ         . ئاستىغا ئالغـان  
ــدۇرۇپ     ــۈرمىگه ئايالن ــىي ت ــۇق سىياس ــتى ئوچ ــوڭ ئۈس چ

خىتاي ھۆكـۈمىتى يهنه قىلـچه نومـۇس قىلمـاي،          . قويغان
بـــارىن خهلقىنىـــڭ ھـــازىرقى ئهمـــگهك كـــۈچىگه تـــوغرا  

 دولـالر قىلىـپ    60ىللىق ئوتتۇرىچه كىرىمنى    كېلىدىغان ي 
ــغه    ــارىن خهلقى ــۇنى ئۆزلىرىنىــڭ ب كۆرســهتكهن ھهمــدە ب

ھـازىر  . دەپ بايان قىلغـان   » شاپائىتى«قىلغان ئهڭ چوڭ    
ــدەك    ــارىن خهلقىـ ــدىمۇ بـ ــامرات رايونىـ دۇنيانىـــڭ ئهڭ نـ
پهۋقۇلئاددە تۆۋەن كىرىم بىـلهن ياشـاۋاتقان ئىنـسانالرنى         

دۇنيادىكى بارلىق يهر ئاسـتى  . ەكتېپىش قېيىن بولسا كېر 
ـ يهر ئۈستى تهبىئىي بايىلقالرغا ساھىب بولغـان شـهرقىي           
تۈركىستان خهلقىنىڭ بـۇ ئېچىنىـشلىق قىياپىتىـدىن بىـز          
ــدىن     ــسان قېلىپىـ ــتهملىكىچىلىرىنىڭ ئىنـ ــاي مۇسـ خىتـ

ــى   ــسز ئهپتــ ــان رەھىمىــ ــق -چىققــ ــسىنى ئېنىــ  بهشىرىــ
  !كۆرىۋاالاليمىز

ــاي ھۆكۈمىتى  ــست خىت ــتىن  كوممۇنى ــى ۋاقىت ــڭ يېقىنق نى
ــارىن     ــلىقان بــ ــشكه باشــ ــسىز كۈچهيتىــ ــان تۇيۇقــ بۇيــ
ــق     ــوقتىنى ئېنىـ ــۇ نـ ــۋىقاتلىرىدىن شـ ــدىكى تهشـ ھهققىـ
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ــۆز     ــۈمىتى ئـ ــاي ھۆكـ ــومكىنكى، خىتـ ــىنىۋېلىش مـ چۈشـ
كوممۇنىستىك ئاڭ  «تهشۋىقاتلىرىدا بارىن دېهقانلىرىنىڭ    

ۋە » كۈچىيىۋاتقـانلىقىنى «نىـڭ ئۆزلۈكـسىز     » ـ سهۋىيهسى 
بىـلهن  » ئـاكتىپلىق «تىك پارتىيىگه كىرىشىنى    كوممۇنىس

ئىلتىمـــاس قىلىۋاتقـــانلىقىنى بايـــان قىلىـــش ئـــارقىلىق، 
بارىننىڭ ۋە بارىن خهلقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان خهلقـى        
ئارىـسىدىكى ئــوبرازىنى خۇنۇكلهشتۈرۈشـكه ۋە بارىننىــڭ   

ئهمما، مهككـار   . تهسىر دائىرىسىنى ئاجىزلىتىشقا ئۇرۇنغان   
ــۈنلهي  خىتــاي ھۆكۈمىتى ــارلىق ئۇرۇنۇشــلىرى پۈت نىــڭ ب

بىكارغا كهتتى، ئهكـسىچه بـارىن روھـى تېخىمـۇ گـۈللهپ           
ياشناپ، پۈتـۈن شـهرقىي تۈركىـستان خهلقىنىـڭ مىللىـي           
زۇلۇمغا ۋە مۇسـتهملىكىچىلىككه قارشـى كـۈرەش قىلىـش          

  .قىبلىنامىسىگه ئايالندى
نــــۆۋەتته، شــــهرقىي تۈركىــــستاننىڭ ھهممىــــال يېرىــــدە 

ــقا با ــارىن    يالقۇنجاشـ ــۇنلىرى بـ ــۈرەش ئۇچقـ ــلىقان كـ شـ
ــانلىقىنى،   شــــهھىدلىرىنىڭ قېنىنىــــڭ بىكارغــــا ئاقمىغــ
مىللهتنىـــڭ ھهم ۋەتهننىـــڭ ھـــۆر ـ ئـــازاتلىقى ئۈچـــۈن    
بـــارلىقىنى پىـــدا قىلغـــان غـــازى ۋە شـــهھىدلىرىمىزنى     
خهلقىمىزنىــــڭ مهڭگــــۈ يــــاد ئېتىــــدىغانلىقىنى تۇلــــۇق 

  .ئىسپاتلىدى
ىلىـش  ھهر بىـر   بارىن روھىنى ياشـنىتىش ۋە ۋارىـسلىق ق     

شـۇنداقال  . شهرقىي تۈركىستانلىقنىڭ مـۇقهددەس بـۇرچى     
  !تارىخى ۋەزىپىسى
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شــۇنىڭغا ئىــشهنچىمىز كــامىلكى، كۈرەشــچان، قهيــسهر     
ــان    ــۇم يهنه مىڭلىغـ ــى چۇقـ ــستان خهلقـ ــهرقىي تۈركىـ شـ

ــا كهلتۈرىــدۇ ۋە ئاخىرىــدا پۈتــۈن  » بــارىن« الرنــى بارلىقق
ــۈن با   ــر پۈتـ ــى بىـ ــستان زېمىنىنـ ــهرقىي تۈركىـ ــا شـ رىنغـ

  !ئايالندۇرىدۇ
جانابى ئالالھ تائاال بارىن شهھىدلىرىنىڭ ياتقـان يېرىنـى         

  !جهننهت قىلسۇن، ئامىن
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  بارىن ۋەقهسى
  

  ۋەقهسى» شهرقىي تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى«
  ) ئاي كاشغهر- 10 يىل - 1990(

  
  نىزامىددىن ھۈسهين

  
ىرىنىــڭ ئــاقتۇ باز). كونــا قورغــان(بــارىن ـ ئهســلى نــامى   

غهربىــي جهنۇبىغــا جايالشــقان، يېــزا مهركىــزى نــاھىيه      
ــدىن  ــراق 17بازىرىـ ــومېتىر يىـ ــدانى .  كىلـ  1087يهر مهيـ

 - 9ھازىرقى پوسكام ناھىيىسىدىن    (كۇۋادىرات كىلومېتىر   
 يىلىقـى نۇپۇسـى   - 1990) كۇۋادىرات كىلومېتىرال كىچىك 

. ھهممىــسىال دېگــۈدەك ئۇيغــۇر، قىرغىــز   . 650 مىــڭ 19
ــرىلگهن    - 1954 ــۈپ بې ــا بۆل ــساردىن ئاقتۇغ ــى يىڭى . يىل
 يىلىغىـچه بـۇ يۇرتنىـڭ خهلقـى         - 1982 يىلىدىن   - 1959

 شــياۋدۈيگه ئۇيۇشــتۇرۇلۇپ 63 دادۈي، 14بىــر گۇڭــشى، 
ــى  « ــسىنىڭ ئهۋزەللىك ــق گۇڭشى ــق  » خهل ــلهن نورمىلى بى

ئېلىـپ پۇقرادارچىلىـق    » دارامهت«يهپ، نومېرغا ئىـشلهپ     
 يىلىغىچه  - 1982. شكهنتىرىكچىلىكىنى ئۆتكۈزۈپ كېلى  

 3(بـــۇ گۇڭـــشى تهۋەســـىدە گۇڭـــشى، دادۈي، شـــياۋدۈى 
 پـارتىيه  52كـادىر،   )  دەرىجىلىـك  3 (435بـويىچه   ) دەرىجه

» خهلـق ئهسـكىرى    «250 ئىتتىپاق ئهزاسى،    103ئهزاسى،  
بـۇ يۇرتنىـڭ ئومـۇمىي خىزمهتلىرىنـى چىـڭ          ) مىن بىـڭ  (

بىـر  . لىقىنى تهمىن قىلىپ تۇرغـان    »ئازات«تۇتۇپ، خهلق   
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ــسى،  14دادۈي،  ــشى مهھكىمىـ ــر گۇڭـ ــۇ، بىـ  14 داڭجىزبـ
 شـياۋدۈي ئىشخانىـسى، گۇڭـشى       63دادۈي مهھكىمىسى،   

 ئورگــان بىــر ســاقچى 18مهركىزىــدە نــاھىيىگه قاراشــلىق 
» خىــزمهت ئىــشلهپ«خهلــق ئۈچــۈن ) پهيچوســۇ(بۆلــۈمى 
ــۈزۈمى » گۇڭـــشى« يىلـــى بـــۇ يهردە - 1982. تۇرغـــان تـ

يېزىنىڭ . ى يولغا قويۇلغان  تۈزۈم» يېزا«ئهمهلدىن قېلىپ   
 پىرسهنت بـايلىق نىگىـزى ھۆكـۈمهت، گۇڭـشى، دۈي           69

. خهلــــق ئاساســــهن كهمــــبهغهل. كــــادىرلىرى ئىلكىــــدە
»  ته كاپالهت ئائىلىـسى 5« قۇتقۇزۇش ئالىدىغان نامراتالر    

يېزا ئهمـگهك كۈچلىرىنىـڭ يىللىـق    .)  ـ نوپۇس 401 (102
ىن ئېـشىپ    يۈەنـد  180 يىلىغىچه   - 82ئوتتۇرىچه كىرىمى   

» ئـازات «لىشىپ ياشـىغان    »گۇڭشى«خهلقنىڭ  . باقمىغان
دەۋرى توغرىــسىدا توقۇغــان قوشــاقلىرى ئىچىــدە مۇنــداق 

  :بىر قوشاقمۇ بار
  بىزنىڭ يۇرتنىڭ بالىلىرى ھهر نېمه دەيدۇ، 

  . يهيدۇ» تويغۇچه« ئۆلچهپ 60 جىڭنى 30
  ئايهت قىلىپ، كىتاب قىلىپ بىر ئوقۇغاننى،

  . ارلىساق پايدا بولمايدۇتهكرارلىساق، تهكر
ــىغان    ــۇالر ياشـ ــىقى ئـ ــۇ قوشـ ــڭ بـ ــشى «بارىنلىقنىـ گۇڭـ

  . نىڭ ئهڭ ئىخچام تهسۋىرىدۇر» زامانىسى
 كــۈنى مهشــهۇر - 5 ئاينىــڭ - 4 يىــل - 1990بــۇ يىزىــدا 

يهنى ھۆكـۈمهت تىلـى بىـلهن ئاتىغانـدا     » بارىن ۋەقهسى «
ۋەقهسى يـۈز   » بارىن ئهكىسلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ   «

  . بهردى
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ــسىدا     ــاقىۋىتى توغرىـ ــانى ۋە ئـ ــۇمى جهريـ ــڭ ئومـ ۋەقهنىـ
ھۆكۈمهت ئېالن قىلغان ئىچكى ھۆججهت، نۇتـۇقالردىن،    
ــبهلهردىن   ــگهن مهنـ ــپ ئىگهللىـ ــته ئىزدىنىـ ــۆزەم بىۋاسـ ئـ

  :پايدىلىنىپ تۆۋەندىكىچه ئهسلىمه يازىمهن
بۇ ۋەقه ھهققىدە سۇڭ خهنليـاڭ شـۇجى مۇنـداق مهلۇمـات            

  :بېرىدۇ
ا يـۈز بهرگهن ئهكـسىلئىنقىالبىي قوراللىـق        بارىن يېزىسىد 

ــدىن     ــشىلهر تهرىپى ــسىيهتچى كى ــۈم ئهك ــر بۆل ــوپىالڭ بى ت
. تهشكىللىك، پىالنلىق، مهقـسهتلىك ھالـدا قوزغىتىلغـان       

ــسىدى ــهرقىي   : مهق ــا ش ــدۇرۇپ ئورنىغ ــارتىيىنى ئاغ كومپ
مۇشۇ مهقـسهت   . تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى قۇرۇش   

 يىلىدىن باشالپ ئهزا قوبۇل - 1989يولىدا ئۇالر بۇ يېزىدا   
ــپ  ــسى  «قىلى ــسالم پارتىيى ــستان ئى ــهرقىي تۈركى ــى »ش ن

نىـڭ دەسـلهپكى يـادرولۇق      »پـارتىيه «بـۇ   . رەسمى قورغان 
 كىـــشىدىن 10 تاپانچـــا كـــۈچى 8كـــۈچى ) رەھبهرلىـــك(

جامـال  » پـارتىيه « يىلىنىـڭ بېـشىدا بـۇ        - 1990. ئىبارەت
ئېچىپ » ىنىپارتىيه يىغ« ـ قېتىم  1مۇھهممهدنىڭ ئۆيىدە 

خىزمهتلهرنـــــــى مهخـــــــسۇس مۇھـــــــاكىمه قىلىـــــــپ  
سـاي  « ئاينىڭ بېـشىدا     - 2 يىل   - 1990. ئورۇنالشتۇرغان

 - 15 ئاينىــڭ 3.  قېـتىم يىغىــن ئاچقـان  - 2ته » مهسـجىد 
ــدە     ــته قۇشــماقنىڭ ئۆيى ــۈنى مهخ ــتىم يىغىــن  - 3ك  قېى

 ياراق، ئوق ـ دورا تهييارالش، پىچـاق، ئـاق    -ئېچىپ قورال
ــاق رەخ  ــوخهي، ئ ــېتىۋېلىش  چ ــى س ــوخهي  (تلهرن ــاق چ ئ

مهسىلىـسى بىـلهن ئىنتىـزام      ) شۇالرنىڭ بهلگىسى ئىمىش  
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مهخپىيهتلىكنـى قـاتتىق    «. مهسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلغـان   
كىم مهخپىيهتلىكنـى ئاشـكارىالپ قويـسا       . ساقالش كېرەك 

ئـــــۇنى پۈتـــــۈن ئائىلىـــــسىدىكىلهر بىـــــلهن قوشـــــۇپ 
 - 3 .دەپ بهلگىلىــــگهن» ......ئۆلتۈرۈىـــۋېتىش كېـــرەك  

 قېـتىم يىغىـن   - 4ته » ساي مهسجىد « كۈنى   - 25ئاينىڭ  
ئېچىپ قوراللىق توپىالڭنىڭ كۈنكرېت تهشكىلى ۋە ئىش       
تهقسىماتىنى مۇھاكىمه قىلىپ، شهخسلهر بـويىچه ئېنىـق        

تهشــكىالت باشــلىقى زەيــدۇن . ۋەزىــپه تهقــسىم قىلىنغــان
ناۋادا مهن ئۆلۈپ كېتىـپ قالـسام       .... «يۈسۈپ بۇ يىغىندا    

» ....دۇغهنى تۇرســۇن داۋاملىــق قومانــدانلىق قىلىــدۇئابــ
  . دەپ ئاالھىدە تهۋسىيه بايان قىلغان

تهشكىالت يېتهكچىلىرىنىڭ كۈنكرېـت ئىـش تهقـسىماتى        
  :تۆۋەندىكىچه

 26) زەيـدۇن قـارى  ( ـ باش قوماندان ـ زەيدۇن يۈسـۈپ    1
ــاش  قېــتىم 2ئىلگىــرى . بــارىن كهنتىــدىن، دېهقــان  . ي

ئۈرۈمچى، ئاقـسۇ، قـاغىلىق،     . ۇغانكاشغهردە مهدرسته ئوق  
ــان     ــهرگهدان بولغ ــل س ــر مهزگى ــوتهنلهردە بى  - 1989. خ

شـهرقىي تۈركىـستان    «يىلىدىن كېـيىن بـارىن يېزىـسىدا        
ئهزا قوبــۇل . قۇرۇشــقا كىرىــشكهن » ئىــسالم پارتىيىــسى 

قـاغىلىقلىق قاتىـل،   . قـورال ـ يـاراق تهييارلىغـان    . قىلغـان 
ن مهخپىي ئۇچرىـشىپ    ئهكىسلئىنقىالبچى ئوبۇلقاسىم بىله  

بـۇ قېتىمقـى    . بارىن يېزىسىدا زوراۋانالرنـى تهربىـيىلىگهن     
بىــز تهرەپــتىن . توپىالڭغــا بىۋاســته قومانــدانلىق قىلغــان 

  .توپىالڭ ئۈستىدە ئېتىپ تاشالنغان
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 ـ مۇئــاۋىن بــاش قومانــدان ـ ئابــدۇغهنى تۇرســۇن            2
  .قوشۇمچه مالىيه باشلىقى، تۇتۇلمىغان

ــۇھهممهد     3 ــال م ــان  – 28 ـ جام ــارىنلىق دېهق ــاش، ب .  ي
 - 12 يىــل - 89.  ـ دەرىجىلىــك باشــلىقى  3ھهرىكهتنىـڭ  

شـــهرقىي تۈركىـــستان ئىـــسالم   « كـــۈنى - 15ئاينىـــڭ 
ھهربىـي  . توپىالڭنى پىالنلىغـان  . گه كىرگهن »پارتىيىسى

پائـال  . جهھهتتىن قومانـدانلىق قىلىـشقا مهسـئۇل بولغـان     
ــان  ــراجهت توپىلغ ــل - 89. خى ــڭ ئاخ- 8 يى ــدا  ئاينى ىرى

ئويتـــاغ ســـمونت زاۋۇتىـــدىن كاپـــسۇل، پـــارتالتقۇچ دورا  
 ئايدا كاشغهردىكى بىـر يهكـكه       - 2 يىل   - 90. سېتىۋالغان

 دانه  200تۆمۈرچىنىڭ دۇكىنىغـا يهرلىـك ئۇسـۇل بىـلهن          
ــان ھهم ياســىتىپ     ــاز قىلغ ــشنى زاك ــات ياســاپ بېرى گىران

باشقىالر بىلهن بىرلىشىپ ئـۆزى     . بارىنغا ئۆزى ئهكهلگهن  
  .سوقوشتا قولغا چۈشكهن. گىرانات ياسىغان 100

. ھهرىكهتنىڭ ئارقا سـهپ قومانـدانى   .  ئىسهاق ھۇشۇر  - 4
قاچقــان يېرىــدە . ھهرىــكهت ئۈچــۈن ئاكتىــپ كــۈچىگهن 

  . يۈەن پۇل چىققان4000يېنىدىن . ئېتىۋېتىلگهن
خهۋەرلىـــشىش، ئاالقىلىـــشىش .  ئابـــدۇرەھىم تـــۇردى- 5

 ياساشــقا مهســئۇل ئىــشلىرىغا، يهرلىــك ئۇســۇلدا گىرانــات 
  .قولغا چۈشكهن. بولغان

قاتنـاش قوراللىرىغـا، ئـات ـ ئـۇالغ      .  مـۇھهممهد تـۇردى  -6
  .سېتىۋىلىشقا مهسئۇل، قارشىلىق ئۈسىتىدە ئېتىۋېتىلگهن
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ــدى-7 ــوپىالڭ .  ئهھهد تىلىۋال  شــتاۋىنىڭ - 1قوراللىــق ت
. قورال بۇالپ، جهڭچىلهر ئۇرۇشىغا قاتناشـقان     . قوماندانى

  .تىدە قولغا چۈشكهنقارشىلىق ئۈس
.  شىتاۋىنىڭ قومانـدانى   - 2توپىالڭ  .  تۇرغۇن ئىسهاق  - 8

  .قارشىلىق ئۈستىدە قولغا چۈشكهن
ــۇن-9 ــۇھهممهد تۇرسـ ــانچى  23.  مـ ــق تايـ ــاش پىالنلىـ  يـ

بــــۇ . ئىلگىـــرى ھۆكــــۈمهتتىن رەزبه يـــېگهن  . ئۇنـــسۇر 
گه كىرگهنــــدىن كېــــيىن نۇرغــــۇن قېــــتىم »پــــارتىيه«

ــ  ــۋىق ۋاراقلى ــسىيهتچىل تهش ــانئهك ــوپىالڭ . رى تارقاتق ت
ئۈستىدە بىر پىلىمـۇت، بىـر تاپانچـا، بىـر يـۈرۈش سـاقچى              

. كىيىمى بۇلۇۋېلىـپ جهڭچىلهرنـى قـاتتىق ئوققـا توتقـان          
  .قارشىلىق ئۈستىدە ئوق تېگىپ ئۆلگهن

 يـاش، بـارىن سـايباغلىق       26 سىدىق ھاجى ئىـسهاق      - 10
 كــۈنى - 26 ئاينىــڭ - 3 يىلــى - 1990. تايــانچى ئۇنــسۇر

. گه كىــرگهن»قىي تۈركىــستان ئىــسالم پارتىيىــسىشــهر«
. ھۆكــۈمهت ســاقچىلىرىنىڭ بىــر پىلىمــوتىنى تارتىۋالغــان

قوراللىـق  .  گىرانات ئاتقان  3يېزىلىق ھۆكۈمهت قورۇسىغا    
ســـاقچى قىـــسىم جهڭچىلىرىنـــى تۇتۇۋېلىـــپ، ئـــۇرۇپ     

 6 ئاينىڭ   - 4بىر پىلىمۇت، بىر گىرانات بىلهن      . قىينىغان
  .ا چۈشكهن كۈنى ئۆيىدە قولغ-

 - 1990.  ياش، بارىن قوغاندىن   30 ئابدۇلالھ قاسىم    - 11
. گه قاتناشـقان  »پـارتىيه « كۈنى بۇ    - 14 ئاينىڭ   - 1يىلى  

بىـــر نهچـــچه قېـــتىم ھۆكـــۈمهت . كۈزەتچىلىـــك قىلغـــان
قىـــسىملىرىنىڭ ماشـــىنىلىق كىـــشىلىرىگه توســـۇپ زەربه 
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 - 4ساقچىالرنىڭ بىر تاپانچىـسىنى تارتىۋالغـان       . بهرگهن
 كۈنى قارشىلىق ئۈسـتىدە بىـر تاپانچـا بىـلهن           - 6اينىڭ  ئ

  ».....قولغا چۈشكهن
بۇ پارتىيىنىڭ ئهزالىرى ھهرىكهت راسخوتى ئۈچـۈن       .... «
 كـــۈن 11 كــۈنىگىچه  - 31 كۈنىــدىن  - 20 ئاينىــڭ  - 3

 تاغـــار 15 كهنىتـــتىن 4ئىچىـــدىال بـــارىن تهۋەســـىدىكى 
ــان ــېلىچ،  13. ئاشــلىق يىغق ــوپالپ، ق ــۇل ت ــۈەن پ ــڭ ي   مى

. پارتالتقۇچ دورىسى، گىرانات، بومبا سېتىۋالغان، ياساتقان
  »... ئات، بىر موتۇسىكىلىت سېتىۋالغان4

 - 4 يىلــى - 1990بىلىــشىمچه، ئۇالرنىــڭ بــۇ ھهرىكىتــى  
بىـر  . ( كۈنى ھۆكۈمهتكه پـاش بولـۇپ قالغـان        - 4ئاينىڭ  

ــۋەتته   .) قىــسىم مهخپىــي خىــزمهتچىلهر پــاش قىلغــان ئهل
ارتكومنىڭ مۇئاۋىن باشـلىقى تۇرسـۇن      ئاقتۇ ناھىيىلىك پ  

بۇ يېزىغـا دەرھـال كېلىـپ يىغىـن ئېچىـپ، ئـۇالردىن بـۇ               
ھهرىكهتنى توختىتىشنى تهلهپ قىلغـان ھهم ھهرىكهتنـى        

شــۇ چاغــدا بــۇ   . ئاشــكارىلىغان) جهمئىــيهتكه (ئاممىغــا 
ــۇ      ــالتىرى ب ــڭ بوغ ــل كهنتنى ــشۋاتقان قىزى ــا قاتنى يىغىنغ

ىڭغــا دەرھــال قارشــى ئهزاســى ئىيــسا مــولال ئون» پــارتىيه«
. بىزنىڭمۇ ئـۆزىمىزگه چۇشـلۇق تهييـالىقىمىز بـار    «چىقىپ  

ئــاخىرقى غهلىــبه بىزنىــڭ   ... بىــز پۇشــايمان قىلمــايمىز  
ھهرىـكهت ھۆكـۈمهتكه پـاش بولـۇپ        » دېـگهن .... بولىدۇ

قالغاندىن كېـيىن، ئىـسيانچىالر ئۆزىنىـڭ ئاشـكارىلىنىپ         
ىــشى  ك30قالغــانلىقىنى دەرھــال ســېزىپ تېزلىــك بىــلهن 

دىكــى ) پهيچوســو(جهملىــشىپ يېزىلىــق ســاقچى بۆلــۈمى  
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جىـــم «ھـــېلىم ئىبراھىمنىـــڭ ئـــۆيىگه بېرىـــپ ئۇنىڭغـــا  
 30ئاخـــشىمى يهنه بىـــر . تهھدىـــدى ســـالغان» تـــۇرۇش

كىشىلىك گۇرۇپپـا چېكـى كهنتىنىـڭ ئامـانلىق سـاقالش           
، »ھوشۇڭنى تاپ«باشلىقى ئىيسا روزىغا تهھدىت سېلىپ  

بـۇ ئهھـۋالالرنى    . ېقىلمىغانلېكىن چ . دېگهن» توۋا قىل «
ــاقچى      ــك س ــلهن ناھىيىلى ــۇن بى ــۇجى تۇرس ــاۋىن ش مۇئ
ــتىگه      ــى كهن ــال چېك ــاڭالپ دەرھ ــابهكرى ئ ــلىقى ئاب باش

ــگهن ــان  . كهل ــجىدكه يىغىلغ ــشىگه  200مهس ــچه كى  نهچ
نــى  » پــارتىيه سىياســىتى  «بــۇيرۇق ئاھاڭىــدا ســۆزلهپ    

بۈگـۈن  «: مهسـجىد جامـائىتى دەرھـالال     . تهشۋىق قىلغـان  
ڭ يــۈز خــاتىرەڭلهرنى قىلىــپ چىــرايلىقچه يولغــا ســىلهرنى

ســېلىپ قويــايلى، ئهته خهنــزۇ كــادىرالر كېلىــپ باقــسۇن  
 5 ئاينىڭ   - 4. دېيىشكهن» ...قېنى قانداق قىلىدىكهنمىز  

 200 دە ئهكـسىيهتچىلهردىن     6 كۈنى ئهتتىگهن سـائهت      -
نهچــچه ئــادەم قوللىرىغــا چىــراق ئېلىــپ تهكــشى قهدەم      

دەپ يــۇقىرى ئــاۋازدا تــوۋالپ » هرئــالالھۇ ئهكــب«تاشــالپ 
قىلىش ئىرادىسىنى بىلىدۈرۈش ئۈچۈن يېزىلىق     » غازات«

ــان   ــا چىقق ــاراپ يولغ ــۈمهتكه ق ــۈمهت  . ھۆك ــق ھۆك يېزىلى
. دەرۋازىسى ئالدىدا ئهتتىگهنلىك بامدات نامىزى ئوقۇغان     

نامــازدىن كېــيىن يېزىلىــق ھۆكــۈمهتكه مۇنــۇ تهلهپلهرنــى 
مهت ئــــــادەم ھهر قانــــــداق ھۆكــــــۈ .... «: قويغــــــان

 ئايالنىـڭ بالىـسى     250يېزىمىـزدا   . ئۆلتۈرگهنلهرنى ئاتىدۇ 
)  يىلـــى بىـــر يىللىـــق ســـاناق- 1989. (چۈشـــۈرۋېتىلدى

بۇنداق قىلىش قاتىللىق ھېـسابلىنامدۇ؟ ھېـسابالنمامدۇ؟       
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ئىچكىرىــدىن ئــۈرۈمچىگه .... نــېمه ئۈچــۈن ئېتىلمايــدۇ؟ 
ــدىكهن،    15ھهر  ــپ تۇرىــ ــويىز كېلىــ ــر پــ ــا بىــ  مىنۇتتــ

هرنىــڭ ھهممىــسى خهنــزۇكهن، بىــز ئــاز ســانلىق  كهلگهنل
مىللهتلهرگه پىالنلىق تۇغۇتنى يولغا قويـۇڭالر دېگهنـدىن        

؟ بىـز كـۈرەش     ...كۆرە خهنزۇالرنـى كهلتۈرمىـسه بولمامـدۇ      
قىلىــپ خهنزۇالرنــى شــىنجاڭدىن قــوغالپ چىقىرىــشىمىز  

ــرەك . پىالنلىــق تۇغــۇت ئهمهلــدىن قالدۇرۇلــسۇن   .... كې
ــزۇ كۆچــۈرۈ  ــز . ش تۈختىتىلــسۇنشــىنجاڭغا خهن خهلقىمى

چـۇڭ  . ئۈستىدىكى سېلىق مهجبۇرىيهت يهڭگىللىتىلسۇن   
خهنزۇچىلىـــــق تۈگىتىلـــــسۇن، دېمـــــوكراتىيىگه يـــــول 

ــسۇن ــا قارشــى  .... قويۇل ــشقا، خورلۇقق ــشكه، يۇتۇۋېلى ئىزى
  » ...تۇرىمىز

تۇرســـۇن شـــۇجى ۋەقهنىـــڭ جىـــددىلىكىنى قىزىلـــسۇ     
لېفونـدا  ئوبالستلىق پـارتكوم شۇجىـسى نيوبىـڭ شـىنغا تې     

دەرھــال قوراللىــق كــۈچلهرنى : جىــددى دوكــالت قىلىــپ
: ئهۋتىپ بېسىقتۇرۇش چارىسى كۆرۈشـنى تهلهپ قىلغـان       

دېــگهن خوشــامهت » خهنــزۇ كــادىرالر كهلــمهي تۇرســۇن«
ــۇ بهرگهن ــڭ - 4. تهكلىۋىنىم ــتىن  - 5 ئاينى ــۈنى چۈش  ك

 كـــادىر 60بـــۇرۇن ئوبالســـت بىـــلهن نـــاھىيه بـــۇ يهرگه 
ــ . ئهۋەتــكهن  دە ئوبالســتىن 6يىن ســائهت چۈشــتىن كې

 ھهربىــي، ســاقچى بــۇ 62ئهۋەتىلــگهن مــۇنتىزىم قوراللىــق 
 دا 9ئارقىـــدىن كهچ ســـائهت  . يهرگه يېتىـــپ كهلـــگهن 

 مۇنتىزىم قوراللىـق ھهربىـي بـۇ        130كاشغهر شهھىرىدىن   
ئىسيانچىالر بىلهن ھۆكـۈمهت كـۈچلىرى      . يهرگه ئۈنگهن 
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ــۇش   ــشىش، تۇتۇشـ ــي ئېلىـ ــاتتىق ھهربىـ ــسدا قـ ، ئۇتتۇرىـ
ئىسيانچىالر باستۇرۇشـقا   . مۇشلىشىش باشلىنىپ كهتكهن  

كهلــگهن ھۆكــۈمهت ئهســكهرلىرىنىڭ بىــر ئاپتۇۋۇزىنىــڭ  
 ھهربىينى ئـۇرۇپ يارىـدار      14. ئهينهكلىرىنى چېقىۋەتكهن 

ــان ــۇالردىن  . قىلغ ــۇ ئ ــۈمهت كۈچلىرىم ــشىنى 19ھۆك  كى
 مىنــــۇت ئۆتكهنــــدە، 30 دىــــن 9ســــائهت . تۇتۇۋالغــــان

ــاھىيه ھهرب  200ىــــي كۈچلىرىــــدىن يهنه ئوبالســــت، نــ
شـــۇنداق قىلىـــپ . قوراللىـــق كـــۈچ بـــۇ يهرگه كهلـــگهن 

 دىن ئېشىپ   500سىرتتىن كهلگهن باستۇرۇش كۈچلىرى     
 ئهسـكهر   5زەيدۇن يۈسۈپنى تۇتۇشقا بويرۇلغان     . كهتكهن

 5ئىسىيانچىالر تهرىپىدىن تۇتۇۋېلىنغـان ھهم ئـۇالردىكى       
التىكى، بىـر   تاپانچا، بىر سۆزلىشىش ئاپپاراتى، بىر تـوك كـ        

. كويزا، بهش كىـشىلىك سـاقچى كىيىمـى تارتىۋېلىنىغـان         
 دە بـــۇ يېزىغـــا تهكـــشۈرۈپ 11شـــۇ كـــۈنى كهچ ســـائهت 

شۇشـىن جـيهن،    ( خهنـزۇ ھهربىـي ئهمهلـدار        4كېلىۋاتقان  
ئىـسىيانچىالر  ) ۋاڭ جىڭ پىڭ، گوشـوۋىن، ليـۇ جهنخـۇي        

.  تاپانچىــسى تارتىۋېلىنىغــان 4تهرىپىــدىن ئۆلتۈرۈلــۈپ  
 ئوتتـۇرا   - 6 كاشـغهر قوراللىـق سـاقچى قىـسىم          ئارقىدىنال

ئهترىتىنىــڭ باشــلىقى ئهلـــى ياســىن، بهنجــاڭ ۋۇيـــۇڭ،     
مۇئــــاۋىن بهنجــــاڭ تــــيهن ســــوڭچىن ۋە ئوبالســــتلىق  
ھۆكۈمهتنىڭ شوپۇرى ئادىل قاتارلىقالرنى ماشـىنا بىـلهن        

. پىكاپنى پارتلىتىپ تاشلىغان  . تۇتۇۋېلىپ قاتتىق ئۇرغان  
ــا، 3 ــر تاپانچ ــات، بى ــپ  400  ئاپتوم ــوقنى تارتىۋېلى ــال ئ  ت

 4. بهنجاڭ ۋۇيۇڭ بىلهن تيهن سۇڭچىننى ئۆلتۈرۈۋەتكهن     
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ــڭ - ــسىيانچىالر  - 6 ئاينىــ ــدە ئىــ ــائهت نۆلــ ــۈنى ســ  كــ
ھۆكــــۈمهتتىن ئۆزئــــارا ئهســــىر ئالماشتۇرۇشــــنى تهلهپ 

لېكىن ۋەكىل ئهۋەتمىگهن ھهم ئىـسيان قىلغـان        . قىلغان
  .يېزىلىق ھۆكۈمهت ئورگىنىدىن چىكىنمىگهن

 مىنـــوت ئۆتكهنـــدە ئىـــسىيانچىالر   59 تىـــن 3ت ســـائه
ئوبالســت، نــاھىيه مىللىــي باشــلىقلىرىنى ئــۆز ئارىلىرىغــا  
سۆھبهت ئۈچـۈن كېلىـشكه تهكلىـپ قىلغـان، ئۇالرنىـڭ           
ــولغىنى ئۈچــۈن    ــۇش ب ــۇالرنى ئهســىرگه تۇت ــسىدى ئ مهق

ــۇ تهكلىپنــى رەت قىلغــان   4ســائهت . ھۆكــۈمهت تهرەپ ب
بـــۇ ھهرىكهتنـــى  مىنـــۇت ئۆتكهنـــدە بـــۇ يهرگه 36تىـــن 

ــان   ــقا توپالنغ ــان   4000باستۇرۇش ــارتۇق خىلالنغ ــن ئ  دى
ــىددەتلىك     ــراقال شـ ــسيانچىالرنى بىـ ــۈچ ئىـ ــق كـ قوراللىـ

ــلىقان  ــۈمىنى باشـ ــتۇرۇش ھۈجـ ــۈپ  . باسـ ــدۇن يۈسـ زەيـ
ئىـــــسىيانچىالر ھهرىكهتـــــتىن  . سوقۇشـــــتا ئـــــۆلگهن 

 30 دىــن 6ســائهت . جهڭ جىددىيلهشــكهن. تۇختىمىغــان
اقچى قىسىم باش ئهترىتىنىڭ مىنۇت ئۆتكهندە قوراللىق س

مۇئاۋىن سهنمۇجاڭى ئهزىز ھېيت قوراللىق ساقچى قىسىم       
ــى، قىزىلــــسۇ    - 6 ــۇرا ئهترىتىنىــــڭ جهڭچىلىرىنــ  ئوتتــ

ئوبالستلىق چېگرا مـۇداپىئه قىـسىمى تارمـاق ئهترىتىنىـڭ      
بىــر بۆلــۈم جهڭچىلىرىنــى باشــالپ بــۇ يهردىكــى قوراللىــق 

ــۈمهت كـــۈچلىرىگه يـــاردەمگه كهلـــگهن    اتتىق قـــ. ھۆكـ
ــقان   ــۈمهتكه يىقىنالش ــق ھۆك ــۇپ يېزىلى ــدە . سوقۇش جهڭ

 ـ ئهترىتىنىـڭ مۇئـاۋىن    2كاشغهر قوراللىق ساقچى قىسىم 
يېتهكچىـسى ھاشــىمنىڭ پۇتىغــا ئــوق تهكــكهن، يهنه بىــر  
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 ته جهنــۇبى شــىنجاڭ 5ســائهت . جهڭچـى يارىــدار بولغــان 
 3ھهربىي رايونىدىكى كۇماندىر، ئهسكهرلهر، بىڭتۇەننىـڭ       

كى كۈچلهرنىڭ تالالنغان كـۈچلىرى، كاشـغهر،        شىسىدى -
 15قىزىلسۇدىكى ساقچى، ئهسكهر، خهلـق پىدائىلىرىـدىن    

مىڭدىن ئارتۇق قوراللىق كۈچ، ھاۋا ئـارمىيه قىـسىملىرى،         
ــدىن يهنه   ــسىم جهڭچىلىرىــ ــوپچى قىــ ــشى 3000تــ  كىــ

 دا  9سائهت  . قىلغان» بارىنغا ھهربىي يۈرۈش  «بىرلىشىپ  
 قىــسمالرغا ئومــۇمى يۈزلــۈك قومانــدانلىق شــىتابى پۈتــۈن

پۈتـۈن نـاھىيهگه    . ھۈجۈمغا ئۆتۈش بۇيرىقى چۈشـۈرگهن    
يـولالر قامـال قىلىنىـپ      . ھهربىي ھـالهت ئـېالن قىلىنغـان      

. خهۋپلىـــك تهھـــدىت ۋەزىيىتـــى شـــهكىللهندۈرۈلگهن   
يــۈرۈش ـ تۇرۇشــتىن   (خهلقــكه نىــسبهتهن جىــم تــۇرۇش 

ــۆي ـ    . رىژىمــى چىڭىتىلغــان) توختــاش ــارىن ئ پۈتــۈن ب
لهر بـويىچه ھهربىـي قورشـاۋ ئىچىـدە، ئهجهل ھهر بىـر             ئۆي

ــۇپ قالغــان  قــاتتىق قوراللىــق . كىــشىنىڭ تومــشۇقىدا بول
. باستۇرۇش، باستۇرۇشقا قارشى تۇرۇش جېڭى باشالنغان     

 سـى،   6نهتىجىدە نهخ شۇ كۈنىال تهشـكىالت ئهزالىرىـدىن         
 دىـن ئـارتۇق خهلـق       100.  سى ئۆلتـۈرۈلگهن   42خهلقتىن  
ــان  كىـــــش93. يارىـــــدار ــدار قىلىنغـــ . ى يېنىـــــك يارىـــ

چــۈڭ . ئىــسىيانچىالرنىڭ بىــر قىــسىمى قېچىــپ كهتــكهن
كۆلهملىك تۇتۇش، ئۇرۇش، باغالش، ئاختۇرۇش ئهۋجىگه     

 كۈنى چۈشـتىن بـۇرۇن قېچىـپ        - 6 ئاينىڭ   - 4. چىققان
 كـۈنى   10 ئاينىـڭ    - 4.  ئىسىيانچى تۇتۇلغـان   30يۈرگهن  

ۇتـۇش   يېرىمغىچه جىـددى قـوغالپ ت      3ئهتتىگهن سائهت   
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 كىـشى   59ھهرىكىتى يۈرگۈزۈلۈپ تـوپىالڭچىالردىن يهنه      
 كىـشى ئېغىـر يارىـدار ھالـدا         7. سوقۇش ئۈستىدە ئۆلگهن  

ــان ــتىن  . تۇتۇلغ ــۈرگهن خهلق ــۈپ ي ــسى 200ئۈرك  نهچچى
سىياسـىي  . دېمهك، ئىـسىيان باسـتۇرۇلغان    . تۇتۇۋېلىنغان

جهھهتتىن بىر ـ بىرلهپ قولغا چۈشۈرۈش خىزمىتى قانـات   
بــۇ ھهقــته ئــاپتۇنۇم رايونلــۇق پارتكومنىــڭ . انيايــدۇرۇلغ

بـۇ  «: باش شۇجىـسى سـوڭ خهنليـاڭ يهنه مۇنـداق دەيـدۇ          
قىتىمقى ئهكسىلئىنقىالبىي تۈپىالڭنى تىنجىتىشتا باشتىن   
ـ ئاخىر پارتىيه مهركىزى كومتېتى، گوۋۇيـۈەن، مهركىـزى         
ھهربىـــي ئىـــشالر كومىتېتىنىـــڭ تـــوغرا رەھبهرلىكـــى،     

توپىالڭ يـۈز   . ىغا ئېرىشىپ كهلدۇق  غهمخورلىقى ۋە قوللىش  
ــاڭ      ــۇجى جي ــاش ش ــى ب ــيىن مهركهزدىك ــدىن كې بهرگهن
زېمىن، زۇڭلـى لـى فىـڭ، ھهربىـي ئىـشالر كومىتېتىنىـڭ             
ــۇ      ــبهرلهر ب ــارلىق رەھ ــڭ قات ــسى ليۇخۇاچى ــاۋىن رەئى مۇئ
ــيهت      ــايىن ئهھمى ــشقا ئىنت ــوپىالڭنى تىنجىتى ــق ت قوراللى

ــ . بهردى ــالقىلىق پهيىتىـ ــتىش ھـ ــوپىالڭنى تىنجىـ دە ۋە تـ
توپىالڭ تىنجىتىلغانـدىن كېـيىن ئـۇالر ئىشخانىـسىدىكى         
ــۇق     ــاپتونوم رايونل ــۆزلىرى ئ ــاكى ئ ــارقىلىق ي ــالر ئ يولداش
ــدانلىق   ــارتىيه كـــومىتېتى ۋە جهنـــۇبى شـــىنجاڭ قومانـ پـ
شىتابىغا كۆپ قېتىم تېلېفۇن بېرىپ ئهھـۋالالرنى سـوراپ         
بىــزدىن مهركهزنىــڭ ھهل قىلىــپ بېرىــشىگه تېگىــشلىك  

الر بــارمۇ دەپ ســوراپ تــوردى ھهم تــوپىالڭنى  قىيــنچىلىق
ــۇرۇقالرنى    ــۇھىم يولي ــايىن م ــزمىتىگه ئىنت ــتىش خى تىنجى

بىـــزگه ھــال ســـوراش تېلېگىراممىـــسى  . بېرىــپ تـــۇردى 
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مهركهز يهنه قوراللىـــــق ســـــاقچى قىـــــسىم ... ئهۋەتتـــــى
ــى بىــلهن      ــىلڭيۈەنى ۋاڭ ۋىنل ــاۋىن س ــىنىڭ مۇئ زۇڭبوس

ئىدراىـسىنىڭ   - 1جامائهت خهۋپىـسزلىك مېنىـستىرلىكى      
ــزمهت    ــڭ خىــ ــۇنى مهركهزنىــ ــۇڭ چــ ــلىقى تهن ســ باشــ
گۇرۇپپــسىنى باشــالپ كاشــغهرگه كېلىــپ بــۇ خىــزمهتكه  

ــۇ . يېتهكچىلىـــك قىلىـــشقا ئهۋەتتـــى ــاپتونوم رايـــون بـ ئـ
ــدانلىق     ــىنجاڭ قومان ــۇبى ش ــقا جهن ــوپىالڭنى باستۇرۇش ت
شىتابى تهشكىل قىلىپ لى شـۇ شـهننى ئۇنىڭغـا مهسـئۇل            

تنـــى، جىـــن يىڭخـــۇينى بــــۇ    تۆمـــۈر داۋامه ... قىلـــدى 
ــىتابىنىڭ خىزمىتىنــــى كۈچهيتىــــشكه   ــدانلىق شــ قومانــ

ــۇزدى  ــغهردە تۇرغـ ــڭ  . كاشـ ــي رايونىنىـ ــىنجاڭ ھهربىـ شـ
ــويىچه    ــارمىيه ب ــغهردە ئ ــسۇ كاش ــىلىڭيۈەنى گاۋخۇنچاڭ س

  »...قوماندانلىق قىلدى
 كـــۈنى - 4 ئاينىـــڭ - 4 يىـــل - 1990شـــۇنداق قىلىـــپ 

 - 10ئاينىـڭ    - 4 دىن باشالپ    2چۈشتىن كېيىن سائهت    
)  سـائهت  168( سـوتكا    7 گىـچه    3كۈنى ئهتتىگهن سائهت    

قــاتتىق ھهربىــي توقۇنــۇش بولــۇپ، ھۆكــۈمهت قوراللىــق  
نىـڭ  » شىنجاڭ گېزىتـى  «كۈچلىرىدىن تۆمۈر داۋامهتنىڭ    

 ماي سانىدا ئـېالن قىلغـان دوكىالتىـدىن         - 26 يىل   - 90
ــشىمىزچه  ــان،  25بېلى ــدار قىلىنغ ــشى يارى ــى 8 كى  جهڭچ

قاچقان توپىالڭچىالرنى تۇتـۇش جهريانىـدا      . لگهنئۆلتۈرۈ
 10 ئاپتومـات،  3 تاپانچـا،  11. ئادىل ئىمىـن ئۆلتـۈرۈلگهن   

نهچـــچه يـــۈرۈش ســـاقچى كىيىمـــى، تـــوك كـــالتىكى،      
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. سۆزلىشىش ئاپپـاراتتى، نۇرغـۇن ئـوق بـوالپ كېـتىلگهن          
  ....  ئاپتوموبىل چېقىپ تاشالنغان4چوڭ ـ كىچىك 

  .تۈرۈلگهن كىشى ئۆل15توپىالڭچىالردىن 
بـــۇ ھهرىكهتـــته ھۆكـــۈمهتكه ســـادىق ياخـــشى خىـــزمهت 
كۆرسهتكهنلهر ئـادەتتىكى ئهسـكهر ـ كـادىر، خهلقلهردىـن      
ــان ئهمهت،      ــۋەر، قۇرب ــى، ئهن ــۈپ ئهل ــوختى، يۈس ــى ت غهن
ــالقۇن      ــاس، ي ــۇن ئابب ــۇلالھ، تۇرس ــل ھهبىب ــل، كامى ئادى
ھاشىم، ئامانگۈل، ئاباخان سۇاليمان، ھارىز مۇسـا ھـاجى،         

ــسار ل ــاس  يېڭى ــلىقى ئابب ــسىنىڭ باش ــا يېزى ــى ... ومپ الرن
ئابدۇلكهرىم ئىـسىيانغا   . ئاالھىدە ئهسلهپ قويۇشقا بولىدۇ   

ــپ     ــۇپ ئاپىرى ــلهن تۇت ــولى بى ــۆز ق ــوغلىنى ئ قاتناشــقان ئ
ــدانلىرىنىڭ    . بهردى ــۇش قومان ــوغالپ تۇت ــانالرنى ق قاچق

بىرى مۇمهممهد ئهلى بىلهن بـۇ ئىـشتا ئاالھىـدە خىـزمهت            
ھىيىلىــك ســاقچى ئىدارىــسىنىڭ   كۆرســهتكهن ئــاقتۇ نا 

ــدىن    ــمانالر يۇقىرىـ ــابهكرى ئوسـ ــلىقى ئابـ ــاۋىن باشـ مۇئـ
ئاالھىدە خىزمهت كۆرسهتكهنلىك مۇكاپاتى    ) مهركهزدىن(

بــۇ تــوپىالڭنى باستۇرۇشــقا كاشــغهر، قىزىلــسۇ     . ئالىــدۇ
رايــــونلىرى يــــويىچه ئاالھىــــدە خىــــزمهت كۆرســــىتىپ  

مان  پىرسهنتى مۇسـۇل   57.5 كىشىنىڭ   120تهقدىرلهنگهن  
نۇرغــۇن كىــشىلهر بــۇ   . مىللىــيالردىن ئىبــارەت بولــدى  

  .پهيىتته ئۈستى ۋە چۈشتى
ــى - 1990 ــۋارەن      8 يىلـ ــدىن ئېتىـ ــڭ ئاخىرلىرىـ  ـ ئاينىـ

بـــــــارىن «ھۆكـــــــۈمهت ئورگـــــــانلىرى تۇتۇۋالغـــــــان 
 4دىـن تـۆت ئورۇنـدا       » ئهكسىلئىنقىالبىي توپىالڭچىلىرى 
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غـا  » گۇناھكـار  «103قېتىم ئوچۇق سوت يىغىنى ئېچىـپ       
 كـۈنى   - 30 ئاينىـڭ    - 8 يىلـى    - 90. زا ھۆكۈم قىلـدى   جا

قىزىلسۇ ئوبالستلىق سوت مهھكىمىـسى چۈشـتىن بـۇرۇن         
ھۆكۈم ئېالن قىلىش يېغىنى ئۆتكۈزۈپ سۇاليمان سـۇپى،        
قوربــان مــۇھهممهد، غۇپــۇر ئهۋەلــلهرگه ئۆلــۈم جازاســى      

  .سىياسىي ھوقۇقىدىن ئهبهدىي مهھرۇم قىلدى. بهردى
ۇن خوجــا، مهخهت ھهســهنلهرگه ئهمهت مــۇھهممهد، تۇرغــ

 يىلـدىن كېـيىن ئىجـرا قىلىـشنى      2ئۆلۈم جازاسـى بېرىـپ      
ــدى  ــېالن قىل ــرۇم   . ئ ــدىن مهڭگــۈ مهھ سىياســىي ھوقۇقى

ئىبــراھىم ئهمهت، روزى ھاشــىم، نــۇر ســادىر، . قىلــدۇردى
جامــال مــۇھهممهد، تۇرغــۇن ســاقىالرغا مۇددەتــسىز قامــاق  

رۇم جازاســى بېرىــپ سىياســىي ھوقۇقىــدىن مهڭگــۈ مهھــ  
  .قىلدى

تۇرغـــــۇن مـــــۇھهممهد، ســـــۇاليمان ئىيـــــسا، تۇرغـــــۇن 
 يىللىقــتىن قامــاق جازاســى بېرىــپ 20ئابــدۇلكهرىملهرگه 

  . يىل مهھرۇق قىلدى5سىياسىي ھوقۇقىدىن 
 يىللىق، 16 يىللىق، رەھمهت ئهمهتكه     19توختى ئىسالمغا   

 يىللىقـــتىن، 15مـــۇھهممهد روزى، قاســـىم ھهســـهنلهرگه 
ــۇھهممهد قۇربانغــا  ــپ،  14م ــاق جازاســى بېرى  يىللىــق قام

  . يىل مهھرۇم قىلدى5سىياسىي ھوقۇقىدىن 
 يىللىقـــتىن، 13ئىـــسمائىل جـــۈمه، يـــار مـــۇھهممهدلهرگه 

ــۆمهرگه    ــن ئـ ــۇھهممهد ئىمىـ ــۇھهممهد  12مـ ــق، مـ  يىللىـ
 يىللىق قامـاق جازاسـى بېرىـپ سىياسـىي     10مۇھهممهدكه  
  . يىل مهھرۇم قىلدى3 يىل، 4 يىل، 5ھوقۇقىدىن 
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 يىللىقتىن، مۇسـا    9زى، ئهھهد ئالالھ بهردىلهرگه     ئهزىز رو 
 يىللىقتىن 8ئىسالم، ئابدۇرۇسۇل قاسىم، روزى قاسىمالرغا   
 يىل  3 يىل،   2قاماق جازاسى بېرىپ سىياسىي ھوقۇقىدىن      

  .مهھرۇم قىلدى
ــۇلالھ،    ــسامىددىن زەبىب ــارات يۈســۈپ، ھى ــارى داۋۇت، ب ق

ــلهرگه   ــالالھ بهردىـ ــبهردى ئـ ــ7ئىگهمـ ــتىن قامـ اق  يىللىقـ
 3جازاسى بېرىـپ، سىياسـىي ھوقۇقىـدىن قـارى داۋۇتنـى            

  . يىلدىن مهھرۇم قىلدى2يىل قالغانلىرىنى 
 يىللىقـتىن   6ئابىد قادىر، ياسىن قادىر، سىدىق ھاجىالرغا       

 2 يىــل، 3قامــاق جازاســى بېرىــپ سىياســىي ھوقۇقىــدىن  
  .يىلدىن مهھرۇم قىلدى

ىــل  ي2 يىللىــق قامــاق جازاســى بېرىــپ 5ئهھهد ئىمىــنگه 
  .سىياسىي ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلدى

 يىـل قامـاق   3 يىـل، ئهزىـز قۇربانغـا      4تۇرسۇن ئىسمائىلغا   
 يىــل، بىــر يىــل 2جازاســى بېرىــپ سىياســىي ھوقۇقىــدىن 

  .مهھرۇم قىلدى
ــازادىن    ــماقالرنى جــ ــۇن، مهخهت قوشــ ــۇن تۇرغــ تۇراخــ

 يىللىق سىياسىي ھوقـۇقىنى  2 يىللىق، 3كهچۈرۈم قىلىپ  
 47ئهلـى، ئوبـۇل يولـداش قاتـارلىق     ھوشـۇر   . يوق قىلـدى  

  .كىشىگه قانۇنى جهھهتتىن جازا بهرمىدى
 4 ئاينىـڭ    - 9قىزىلسۇ ئوبالستلىق تهپتىش مهھكىمىـسى      

 كۈنى چۈشـتىن بـۇرۇن بـارىن يېزىـسنىڭ بـارىن، قـوم،              -
نـى  »جىنـايهتچى  «36سايباغ كهنتىلىرىدىن بىـرال ۋاقىتتـا     

 102قـــانۇنى جـــازادىن كهچـــۈرۈم قىلـــدى ھهم ئـــۇالرنى 
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بېـــرىش  » تهربىـــيه «36كىـــشىدىن تهركىـــپ تاپقـــان   
گۇرۇپپىسىنىڭ نازارەت قىلىپ ئۆزگهرتىـشىگه تاپـشۇرۇپ       

  . بهردى
ــۇق ســوت     ــاپتونوم رايونل ــى ئ ــۇ قېتىمــى جــازاالش يېغىن ب
مهھكىمه پارتىيه گۇرۇپپىسنىڭ شوجىسى جيـاڭ جولىـڭ،        
ئاپتونوم رايونلۇق تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن بـاش   

بــدۇرەھىم قــادىر، ئــاپتونوم رايونلــۇق ئهدلىــيه تهپتىــشى ئا
نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى مۇھهممهد يۈسـۈپ، قىزىلـسۇ        
ئوبالســتلىق پارتكومنىـــڭ ســـىكىرىتارى نيـــوبىن شـــىڭ  
ئوبالست باشلىقى سۇاليمان، ئوبالستلىق خهلق قۇرۇلتىيى 
دائىمىــي كومىتېتىنىــڭ مۇئــاۋىن مۇدىرلىرىــدىن ســالىه     

ۇلئهزىز ھاشـــىم، ئوبالســـتلىق بهختـــى، شـــىدايهت، ئابـــد
... سىياســـىي كېڭهشـــنىڭ مۇئـــاۋىن رەئىـــسى باقۇتمـــان 

ــان   ــلهن ئېچىلغ ــشىتراكى بى ــازاالش   . (ئى ــى ج ــۇ قېتىمق ب
مـۇخبىرى  » قىزىلسۇ گېزىتـى  «خهۋىرى يهنى بۇ مهلۇمات       

 ئاينىـڭ   - 9 يىلـى    - 91ئابدۇلالھ جان مۇسـا تهرىپىـدىن       
  ). كۈنى يېزىلغان خهۋىرىدىن سۈزۈۋېلنىدى- 11

ــىنجاڭدا  - 91 – 1990 ــۈن شــ ــرى پۈتــ ــارىن « يىللىــ بــ
نى ئهيىبلهش بـويىچه جامـائهت پىكـرى پهيـدا          »توپىلىڭى

  .قىلىش خىزمىتى قانات يايدۇرۇلدى
 ئىيـــۇل بـــاش - 11 يىلـــى - 1990» شـــىنجاڭ گېزىتـــى«

ــى   ــسىدا يهن ــى  «ماقالى ــۆپچىلىكىگه قهتئ ــڭ زور ك ئاممىنى
جهنـۇبى  .... «دېگهن ماقالىسىدا » ئىشىنهيلى ۋە تايىنايلى 

ــر    ــان بى ــدا خىــزمهت قىلىۋاتق شــىنجاڭنىڭ باشــقا جايلىرى
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قىسىم خهنزۇ يولداشـالرغا بـۇ ۋەقهنىـڭ بهرگهن تهسـىرى           
بهزى كىـــشىلهردە . تامـــامهن تـــۈگهپ كهتكىنـــى يـــوق   

خاتىرجهمـسىزلىك پهيـدا   ) خهنزۇالر كۆزدە تۇتۇلغـان ـ ئـا   (
ــدى ــايىتى زور   . بولـ ــته ناھـ ــات جهھهتـ ــدىيه، كهيپىيـ ئىـ
ــدىداۋالغــۇ ــتىن بولغــان يولداشــالر  . ش بول باشــقا مىللهت

» ...بىــــلهن بولغــــان مۇناســــىۋىتىگىمۇ تهســــىر يهتتــــى
دېمهك، بارىن ۋەقهسـىدىن كېـيىن شـىنجاڭدا      . دېيىلگهن

ــزمهت   ــشلهيدىغان خىـ ــددى ئىـ ــۈمهت جىـ ــۈن : ھۆكـ پۈتـ
ــته بـــــۇ  تـــــوپىالڭنى » ئهكـــــسىلئىنقىالبىي«جهمىئيهتـــ

ــۈنچىلىككه ق  ــي بۆلگـ ــبلهش، خهلقنـــى مىللىـ ــى ئهيىـ ارشـ
ســهپهرۋەر قىلىــش، خهنزۇالرنــى  شــىنجاڭدا خــاتىرجهم     
تۇرۇشقا ئومۇمى جهھهتـتىن كاپالهتلىـك قىلىـش، مهدەت         

ــڭ   ــرىش، جهمئىيهتنىـ ــنچ«بېـ ــۇقىم«ۋە » تىـ ــى »مـ لىقىنـ
ــزمهت     ــشقا خىـــ ــوپىالڭنى تىنجىتىـــ ــداش ھهم تـــ قوغـــ

تىـن  ... كۆرسهتكهنلهردىن پۈتـۈن جهمئىـيهت ئـۆگىنىش      
  .ئىبارەت بولغان ئىدى

  :توغرىسىدىكى بۇ ئهسلىمه» بارىن ۋەقهسى«: ئىالۋە
ــۇق   -1 ــاپتونوم رايۇنلـــ ــۇر ئـــ ــىنجاڭ ئۇيغـــ  ج ك پ  شـــ

 يىلىـدىكى بـاش سـىكىرىتارى سـۇڭ         - 1990پارتكومنىڭ  
ــڭ  ــى - 1990خهنلياڭنىـ ــڭ - 4 يىلـ ــۈنى - 21 ئاينىـ  كـ

ــادىرالر    ــدارى كـ ــك ئهمهلـ ــۇق پارتىيىلىـ ــاپتونوم رايونلـ ئـ
ــك    ــۇرۇش خاراكتېرلىـ ــدا بهرگهن ئۇختـ ــۇھىم (يىغىنىـ مـ

  .دوكىالتى) مهخپىي
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نىـڭ مۇشـۇ ھهقتىكـى ھهر خىـل          » شىنجاڭ گېزىتى  «- 2
  .خهۋەر ـ ماقالىلىرى

 ـ كاشـــغهر، ئـــاقتۇ، يىڭىـــسارالرنى زىيـــارەت قىلىـــش     3
ئــۆزەم مۇناســىۋەتلىك )  ئــايالردا- 8 يىــل - 90(جهريانىــدا 

  .ئورۇن ۋە كىشىلهردىن ئىگهللىگهن خاتىرىلىرىم
ا قولۇمغــا كهلتــۈرگهن ھۆكــۈمهت  ـ ئــاقتۇ ۋە ئاتۇشــالرد  4

  .ھۆججهتلىرى، ئېالن تىكىستلىرى
ـ بارىندا بولغان كۈنلىرىمدە بهزى يهرلىك دېهقـانالردىن        5

ئاساسـىدا  ... ئاڭلىغانلىرىم، كـۆرگهن مـاددى نهرسـىلىرىم      
  .يېزىلىدى

ــم    ــنڭچه قهلىمى ــۇ ئهســلىمه، مې خــالىس يېزىــپ قويغــان ب
لغان بولسا ئهپۇگه   ئاجىزلىقىم تۈپهيلى، چولتىراق بولۇپ قا    

  !ئامىن. سازاۋەر بولغاي
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  ئۈرۈمچى مۇسۇلمانالر نامايىشى
  ) ماي ۋەقهسى- 19(

  
  نىزامىددىن ھۈسهين

  
  ) يىل، ئۆكتهبىر  ئۈرۈمچى-1989(

 كـۈنلىرى   - 19 ۋە   - 18 ،   - 17 ئاينىـڭ    - 5 يىلى   - 1989
ئـــۈرۈمچى شـــهھىرىدە بىـــر بۆلـــۈم مۇســـۇلمان جامـــائهت  

ــقا دائ « ــسى تۇرمۇش ــادەتلهر     جىن ــۆرپ ـ ئ ــر ئ ــگهن » ى دې
ــى     ــا قارش ــىنجاڭدا تارقىتىلغىنىغ ــڭ ش ــزۇچه كىتابنى خهن
ھۆكۈمهتكه ئېتىراز بىلـدۈرۈش، تهلهپ قويـۇش نامايىـشى         

  .ئۆتكۈزدى
نامايىشىنىڭ ئىخچـام تهپىـسالتى ۋە ئـاقىۋىتى توغرىـسىدا          

  .تۆەۋندىكىچه يېزىپ ئۆتۈشكه بولىدۇ
دېـگهن كىتـاب   » جىنسى تۇرمۇشقا دائىر ئۆرپ ـ ئادەتلهر «

 يىلالرنىـڭ   - 1980بىر خهنزۇ ئاپتور تهرىپىدىن يېزىلىـپ       
ئوتتۇرىلىرىدا ئىچكىرىـدە ھۆكـۈمهت نهشـرى ئـورۇنلىرى         

  . تهرىپىدىن نهشىر  قىلىنغان ۋە تارقىتىلغان ئىدى
 يىلىـدىن كېـيىن بـۇ كىتـاب شـىنجاڭغا كــۆپلهپ      - 1987

ھهتتا ھۆكۈمهت كىتابخانلىرى تهرىپىدىن . كىرگۈزۈلگهن
  .تارقىتىلغان

ــۆلكىلهردىكى    - 1988  ــى ئــ ــيىن ئىچكــ ــدىن كېــ  يىلىــ
جۈملىـــدىن گهنـــسۇ، چىڭـــخهي، نىڭـــشا تهۋەلىرىـــدىكى  
ــڭ      ــۇ كىتابنى ــۇلمانالر ب ــان مۇس ــانالرنى گهۋدە قىلغ تۇنگ
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جۇڭگــودا نهشـــىر قىلىنغــان، تارقىتىلغانلىقىغـــا قارشـــى   
ھۆكـــــۈمهتكه ئېتىـــــراز بىلىـــــدۈرۈش، تهلهپ قويـــــۇش 

بۇ قېـتىم ئۈرۈمچىـدە     . كهن ئىدى نامايىشىلىرى ئۆتكۈزۈش 
بولغان نامايىشىنى ئهنه شۇ نامايشىالرنىڭ شىنجاڭدىكى،      

  . جۈملىدىن ئۈرۈمچىدىكى داۋامى دېيىشكه بوالتتى
 كــــــۈنلىرى - 17، - 16 ئاينىــــــڭ - 5 يىــــــل - 1989

ئۈرۈمچىـــدىكى بىـــر قىـــسىم تۇنگـــان مهســـجىدلىرىنىڭ، 
ــڭ    ــسالم دارىلپۇنۇنىنى ــۈرۈمچى ئى ــىنىڭ(ئ هنه ، ي)داشۇس

ــام،    ــجىدلىرىنىڭ ئىمــ ــان مهســ ــرى تۇنگــ ــر غهيــ بهزىبىــ
مۇئهززىنلىرى، دىنى مۆتىـۋەرلهر، جامـائهت مويـسىپتلىرى        

. بـــۇ نامايىـــشىنى قىلىـــشىنىڭ مهســـلىههتىنى قىلىـــشىدۇ
ــتۇرۇش ۋە  ( ــشنى ئۇيۇشـ ــاغالش، نامايىـ ــاالقه بـ ــارا ئـ ئۆزئـ

نامايىـشنى قانـداق ئۆتكــۈزۈش مهسـىلىلىرىنى كېڭىــشىپ    
ــدۇ ــشالر ). بېكىتىــ ــويىچه   ئىــ ــشىلهر بــ ــسۇس كىــ مهخــ

  :تهلهپ مۇنداق بولىدۇ. ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ
.  كىشىدىن تۇزۇلىـدۇ   11نامايىش توپىنىڭ ھهر بىر بېشى      

ــلىرى،      ــهپ تۈزۈش ــويىچه س ــجىدلهر ب ــشىچىالر مهس نامايى
جامائهت چۇقۇم تهرەت ئالغان، ئاق سـهلله ئورىغـان، ئـاق           

، كهيگهن ھـالهتته بولۇشـلىرى    ) ئاق دىنى كىيىم  (يهكتهك  
ــز     ــوزۇنكىالرنى ئىگىـ ــاق لـ ــايراقالرنى، ئـ ــاق بـ ــهپلهر ئـ سـ
كــۆتهرگهن، تهكــشى، رەتلىــك تــۈزۈلگهن ھــالهتته ھــازىر  
تۇرۇشــلىرى، نامايىــشنىڭ ئالــدىنقى ســهپلىرى پۈتــۈنلهي 
دېگــۈدەك ســهللىلىك دىنــى ئهربــابالر، مويــسىپىتلهر، ئــاق 

ــتلهنگهن  ــلىرى تهكىـ ــاقالالردىن تۈزۈلۈشـ ــك . سـ ئهدەبلىـ
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ئىـشالردىن، ناپىـسهنت   ) توغرا بولمىغان(بولۇش، ناشايان   
گهپ ـ ســــۆزلهردىن ســــاقلىنىش، نامــــايىش ســــېپىگه     
كوچىالردىكى ھهر خىل كىشىلهرنىڭ كىرىپ ئېلىـشىدىن    
پهخهس بولــــۇش، كوچىالرنىــــڭ قاتنــــاش تهرتىــــۋىگه، 
جامــائهت تهرتىــۋىگه زىيــان كهلتۈرمهســلىك، جهمئىــيهت  

ىكىنى ئهسلىههلىرىنىڭ، خهلق مۈلۈكلىرىنىـڭ دەخىلـسىزل     
تهمىن ئېتىش، ئۇرۇش، جېدەل قىلماسلىق، سهپ بـويىچه        
ــۇرۇپ   ــدانغا توپلىــــشىپ رەتلىــــك ئولتــ تىنچلىــــق مهيــ
ــۇش، قائىــدە ســۆزلهپ، قائىــدىگه    ھۆكــۈمهتكه تهلهپ قوي
ئهمهل قىلىـــش، ئىـــسالم ئهھلىـــدە بولۇشـــقا تېگىـــشلىك  

ــادىلهش  ــى ئىپــ ــايىش   ... پهزىلهتنــ ــى نامــ ــۇ قېتىمقــ بــ
شـۇنداق قىلىـپ    . ۋى ئىدى يېتهكچىلىرىنىڭ ئومۇمى تهلى  

ــا  - 18 ئاينىـــڭ - 5 ــۇ كوچـ ــۈنى نهنمىڭـــدىن يهنئهنلـ  كـ
ئاغزىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى بىر قىسىم مهسجىدلهرنىڭ      

ئاساسـلىقى تۇنگــان مهسـجىدلىرىنىڭ جامــائىتى بامــدات   (
نامىزىــدىن كېيىــنال ئۇدۇللــۇق ســهپ راسلىــشىپ شــهھهر  

ــلىدى   ــشىنى باشـــ ــايلىنىش نامايىـــ ــشچىالر . ئـــ نامايىـــ
 دىــن ئــارتۇق   3000ۈركــۈملىرى نهنمىڭــگه كهلگــۈچه    ت

ــان      ــهپكه ئايالنغ ــوڭ س ــك چ ــۈزۈلگهن رەتلى ــشىدىن ت كى
نامايىــشقا چىققــان تۇنگــانالر ئاساســهن ئــاق بــۆك . ئىــدى

نامايىـشچىالر سـېپى نهنمىڭـدىن شـهھهر        . كهيگهن ئىدى 
 يولغــا، ئۇنــدىن كېــيىن ئوتتــۇرا    - 7ئىچىــگه كىــرمهي  

. زىگـو تهرەپـكه بۇرۇلـدى   كـۆۋرۈككه كېلىـپ سـايباغ ـ نهن    
مهن بۇ نامايىشچىالر سېپىنىڭ مهسئوللىرى بىلهن قىزىـل        
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ــاغ  ــسهن(ت ــتىم ھهم   4) خۇڭ ــسىدا ئۇچراش ــا ئايالنمى  كوچ
 قهدەمدە  20نامايىشچىالر سېپى ھهر    . سهپكه قىستۇرۇلدۇم 

دېگهن تهكبىرنى » ئالالھۇ ئهكبهر«، »ئالالھۇ ئهكبهر«بىر 
ــوۋال    ــشى ت ــلهن تهك ــاۋاز بى ــۇرا ئ ــۇردى ئوتت ــۈپ ت . پ ئۆت

ــاق    ــشىغا ئ ــدا بې ــشچىالرنىڭ چــوڭ ســېپىنىڭ ئالدى نامايى
) ئاق دىنى كىـيىم  (سهلله ئورىغان، ئۇچىسىغا ئاق يهكتهك      

 ســـهپلىك 15كىـــيگهن، قوللىرىغـــا قۇرئـــان ئېلىۋالغـــان 
جامـــائهت خـــۇددى مېيىـــت نـــامىزى ئۇزۇتـــۇپ ماڭغـــان 

بـۇ سـهپنى    . قىياپهت بىلهن سالماق ئىلگىرىلمهكته ئىـدى     
ۈن نامايىشچىالرغا ۋەكىللىك قىلىـدىغان يېـتهكچىلهر       پۈت

  .سېپى، پېشىۋاالر سېپى دېيىشكه بوالتتى
نامـــــايىش ســـــېپى مهســـــجىدلهرنى ئاســـــاس قىلىـــــپ 

ــهپ   ــر سـ ــۆز ســـهپ«تـــۈزۈلگهنلىكى ئۈچـــۈن ھهر بىـ » ئـ
ــسابلنىاتتى ــائهت  . ھېـ ــتىگهن سـ ــن 8ئهتـ ــچه  11 دىـ  غىـ

ــۈزۈلگهن  4خۇڭــسهن   كوچــا دۇقمۇشــىدىن مۇشــۇنداف ت
ــ ــۇردى   ناماي ــۈپ ت ــۈزۈلمهي ئۆت ــهپلىرى ئ ــۇ . شىچىالر س ب

. نامايىـــشقا ئهگهشـــكهنلهرمۇ ئىنتـــايىن نۇرغـــۇن ئىـــدى 
ــوزىنكىالردا   ــۈرگهن لــ ــشچىالر كۈتــ ــى «نامايىــ دىنىمىزنــ

ــدايلى ــول  «، »!قۇغــ ــشىگه يــ ــڭ ھاقارەتلىنىــ دىنىمىزنىــ
» جىنـسى تۇرمۇشـقا دائىـر ئـۆرپ ـ ئـادەتلهر      «، »قويمـايلى 

ۆكۈمهتتىن بۇ كىتابنى   ھ«،  »دېگهن كىتابنى كۆيدۈرەيلى  
يازغـــان ئـــادەمنى قـــاتتىق جـــازاالپ بېرىـــشىنى تهلهپ     

بۇ كىتابنى باسقان ئـورۇننى قـاتتىق جـازاالپ         «،  »قىلىمىز
ــۇن  «، »بهرســۇن ــازاالپ بهرس ــورۇنالرنى ج ــان ئ ، »تارقاتق
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ــدى  ــان ئىـ ــۇئارالر يېزىلغـ ــگهن شـ ــشى . دېـ ــر كىـ ھهر بىـ
نــى ئۇلــۇغ دىنىمىز«كۆتۈرۈۋالغــان كىچىــك بــايراقچىالردا 

دىننى كهمىسىتىشكه قارشى «، »ئالالھ ئۇلۇغ«، »قوغدايلى
دېگهندەك سۆزلهر  » دىنىمىزنى ھىمايه قىاليلى  «،  »تۇرىمىز

  .بار ئىدى
ــائهت   ــېپى س ــشچىالر س ــدانغا  2نامايى ــق مهي  لهردە تىنچلى

  .توپلىشىشقا باشلىدى
ــائهت  ــان   2سـ ــپ ئولتۇرغـ ــدانغا تىزىلىـ ــرىملهردە مهيـ  يېـ

 دىن ئاشتى، سهپنىڭ ئالدى     5000مۇسۇلمانالرنىڭ سانى   
ــي    ــۇرۇلتىيى دائىمى ــق ق ــارتكوم، خهل ــۇق پ ــاپتونوم رايونل ئ

ــدى    ــته ئى ــى تهرەپ ــى بىناس ــڭ يېڭ ــي . كومىتېتىنى دائىمى
كومىتېت بىلهن پارتكومنىڭ پۈتۈن ئىشىك دەرۋازىلىـرى       
تاقالغان، مهيـدان ئهتراپىـدىكى ئىـدارىالرنىڭ ھهممىـسى         

ــرى تاق   ــشىك، دەرىزىلى ــاپ ئى ــشتىن توخت ــوڭ  ئى ــپ چ ىلى
دۈشمهندىن مۇداپىئهگه ئۆتكهن بىناالر رايونىغا ئوخـشاپ       

ــان ئىــدى  ــار ئولتۇرۇشــقان    . قالغ ــدانغا رەتلىــك، قات مهي
ــۇن     ــايىن نۇرغـ ــى ئىنتـ ــڭ ئهتراپىنـ ــشچىالر توپنىـ نامايىـ

» كۈزەتكـۈچى «كۆرگۈچى ئامما بىلهن سانسىزلىغان جىق      
نامايىــشچىالرنىڭ ۋەكىللىــرى بــۇ   .  لهر ئــوراپ تــۇراتتى 

مقــى نامايىــشنىڭ مهقــسهت ۋە تهلىــۋىنى ھۆكــۈمهتكه قېتى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىـلهن ھۆكـۈمهت رەھبهرلىـرى         
ــۋىنى    ــۈش تهلىـ ــكارا كۆرۈشـ ــدا ئاشـ ــا ئالدىـ ــلهن ئاممـ بىـ

ــتى  ــا قويۇش ــاڭالپ   «: ئوتتۇرىغ ــۋىمىزنى ئ ــۈمهت تهلى ھۆك
» ...ھۆكۈمهت رەھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشىمىز   «،  »باقسۇن
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هكرار شۇئار قىلىپ توۋالشتى، دېگهن سۆزلهرنى تهكرار ـ ت 
  .مهيداندا ئادەم بارغانسېرى كۆپهيمهكته ئىدى

 لهرگىـــچه نامايىـــشچىالرنى ئـــاپتونوم 6 - 5كهچ ســـائهت 
رايــون باشــلىقلىرىدىن يــاكى ئــاپتونوم رايۇنلــۇق پــارتكوم 

ئالدىغىمۇ . باشلىقلىرىدىن بىرەرمۇ كىشى قوبۇل قىلمىدى    
ــدى ــۈمهت ئو . چىقمى ــارتىيه، ھۆك ــدىكى گهرچه پ رۇنلىرى

ــر     ــادىرالردىن بىـ ــي كـ ــئۇل مىللىـ ــادەتتىكى مهسـ بهزى ئـ
نىيىتىدە نامايىشچىالرنىڭ  » ئۇقۇشۇپ بىقىش «نهچچىسى  

ســــىلهرنىڭ بــــۇ تهلىــــۋىڭالرنى «... ئالــــدىغا كېلىــــپ 
ۋەكىــــل ســــايالپ ... باشــــلىقالرغا يهتكــــۈزۈپ باقــــايلى

ياخشىسى تارقىلىـپ كېتىـپ،     ... كىرگۈزسهڭلهرمۇ بولىدۇ 
ــرىڭالر ب ــۈزۈك  پىكى ــنىڭالر ت ــرايلىقچه ئېيتقى ــسا چى » ...ول

 سـائهت رەتلىـك قاتـار       3نامايىشچىالر مهيدانـدا    . دېيىشتى
. ئولتۇرۇپ ئۇسساپ چارچاپ تازا بىزىـل بولۇشـقان ئىـدى         

ھۆكــۈمهت ئورۇنلىرىنىــڭ بۈگــۈنكى نامايىــشقا تۇتقــان     
ئــاممىنى ياراتمىغــانلىق، ئاممىغــا مهســئۇل : پوزىتىسيىــسى

. ئۆچ كۆرگهنلىـك ئۇقـۇمىنى بېرەتتـى      بولمىغانلىق، ھهتتا   
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مهيـدانغا كىرىـپ ـ چىقىرىلغـان چـوڭ ـ         
كىچىك كوچىالرنىڭ بۇلۇڭ ـ پۇشقاقلىرى ناھايىتى كـۆپ   

ــۇداپىئه« ــاقچى ماشــىنىلىرى،   » م ــي، س ــۈچلىرى، ھهربى ك
مهيـدان  . پايالقچى ئادەملهر بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىـدى      

 بولـــسا كــــۈزەتچى  ئهتراپىـــدىكى بىنـــاالر ئۆگزىلىرىـــدە   
ھهربىـــيلهر ۋە قوراللىــــق كـــۈچلهر، ھهر خىــــل رەســــىم   
ــقان، دەپــتهر،      ــىنئالغۇ ئاپپــاراتلىرى ئاس ــاراتلىرى، س ئاپپ
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ــۈرگهن   ــالغۇالرنى كۆتـ ــۇخبىر«قهلهم، ئونئـ ــۇچىالر » مـ كـ
دېـمهك مهيـدان ۋەزىيىتـى      . بىلهن تولۇپ كهتـكهن ئىـدى     

 يېـرىم   5كهچ سـائهت    . جىددى ھهم سىرلىق تۈسته ئىـدى     
اپىدا نامايىـشچىالر مهيدانـدىن رەتلىـك، تىـپ ـ تىـنچ       ئهتر

نامايىـشنىڭ داۋامـى ئهتىـگه      . چىقىپ تارقىلىپ كېتىـشتى   
نامايىـشچىالر تارقىلىـپ كهتكهنـدىن      . قالدۇرۇلغان ئىدى 

كېيىن، شۇ كـۈنى كېچىـدە ھۆكـۈمهت نامايىـشقا چىققـان            
بـــارلىق چـــوڭ مـــوللىالرنى، دىنـــى زاتـــالر ۋە نامايىـــشنى  

ــته ھه ــيىلگهن چوڭالرنىــڭ    تهشكىللهش ــسى بــار دې سسى
  . ھهممىسىنى ئىسالم داشۇسىگه يىغىۋالدى

 ئهتىسى بولىدىغان نامايىـشنى يېتهكچىـسىز       - 1: مهقسهت
 جهمئىيهتته تهسىرى بار دىنى كىشىلهرنى      - 2قالدۇرۇش،  

ــپ    ــڭ كېلىــ ــوڭراق ئهھۋاالرنىــ ــۈرۈپ، چــ ــا كهلتــ قولغــ
 بىـــر قىـــسىم دىنـــى - 3چىقىـــشىنىڭ ئالـــدىنى ئـــېلىش، 

، »گهپ ئاڭاليدىغان قىلىـش   «لهرنى قولغا كهلتۈرۈپ    كۈچ
 بىــر قىــسىم دىنــى كــۈچلهرنى يېــتىم قالــدۇرۇپ زەربه  - 4

  .ئىدى... بىرىش
ئـاپتونوم رايــون رەئىــسى تۆمـۈر داۋامهت باشــلىق يــۇقىرى   

 كــۈنى -19 ئاينىــڭ - 5دەرىجىلىــك مىللىــي ئهمهلــدارالر 
ــىۋەتلىك    ــدىكى مۇناســ ــپ ئۈرۈمچىــ ــهھهردىن تارتىــ ســ

ــسالم    ئورۇنال ــسىدا ئى ــشى ئارقى ــددى ماسىلىشى ــڭ جى رنى
دىنــى زاتالردىــن پىكىــر «داشۆســىدە يىغىۋالغــانالر بىــلهن 

ــېلىش ــدۇ » ئ ــى ئاچى ــشتىراكچىلىرىنىڭ  . يىغىن ــن ئى يىغى
ئىــسالم . ســىرت بىــلهن بولغــان ئاالقىــسى چهكلىنىــدۇ    
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ــدۇ   ــىرتقا چىققۇزۇلماي ــالىبلىرى س ــىنىڭ ت ــېكىن  . داشۆس ل
ئهتـتىگهن سـائهت   . باشلىنىدۇ كۈنى يهنىال    - 19نامايىش  

ــن 8 ــۈنكى مهيــدان     2 دى ــپ تۈنۈگ ــا ئايلىنى ــچه كوچ  گى
غــا توپلىــشىپ رەتلىــك قاتــار ) يهنىــال تىنچلىــق مهيــدانى(

ــانى   ــشچىالرنىڭ س ــان نامايى ــاز  5 - 4ئولتۇرغ ــدىن ئ  مىڭ
نامايىشقا ئهگىشىپ ماڭغانالرنىـڭ سـانىمۇ      . ئهمهس ئىدى 

هر خىــل بۇالرنىــڭ ئارىــسدا ھ. ھهقىــقهتهن كــۆپ ئىــدى 
ــيگهن   ــۆك كىـ ــاق بـ ــىلهن، ئـ ــشىلهر مهسـ ــان«كىـ » تۇنگـ

ــاغالق   ــا، يانچۇقلىرىـــدا بـ يىگىـــتلهر، قويۇنلىرىـــدا تاپانچـ
ــاي   ــان توختىم ــانىلىرى، بولغ ــدايلى «ت ــى قوغ ، »دىنىمىزن

ــى  « ــدا قىاليل ــى پى ــدا جىنىمىزن ــن يولى ــدەك ... »دى دېگهن
شۇئارالرنى توۋالپ، سهپنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان سىياسىي    

ر، گىرىملهنگهن سـاقچى، مهخپىـي كـۈزەتچىلهر        پايالقچىال
الر، » مۇسۇلمان«،  »ئاپپاراتچى«،  »مۇخبىر«ۋە تېگىشلىك   

ھهر خىل، ھهر شهكىلدىكى كوچا لۈكچهكلىرى، ئـوغرى ـ   
ــا     ــدەر ھهتتــ ــى، قهلهنــ ــارۋاز، بهنگــ ــانچۇقچىالر، قىمــ يــ

مــــۇ نامايىــــشچىالر ســــېپىدە قىــــستۇرۇلۇپ ...مهســــتلهر
ــهتتى ــشچىالرمۇ . يۈرۈشـ ــرلىككه     نامايىـ ــرلىكتىن ـ بىـ بىـ

كهلگهن يېتهكچى مهركىزىـدىن، سىـستېمىلىق ھهرىـكهت     
يۆنىلىشىدىن ھهم ۋەكىللىـك خـاراكتېرىنى ئالغـان دىنـى          

ــدى   ــايرىۋېتىلگهن ئى ــان ئ ــوڭالردىن ئاللىقاچ ــمهك . چ دې
ــلى     ــان ئهس ــۇرەككهپ، ئاللىقاچ ــۋى م ــز، تهركى تىزگىنىمى
ماھىيىتىــدىن ئــايرىۋېتىلگهن ســىرلىق كىــشىلهر تــوپى     

ــدى   ــان ئىـ ــداننى قاپلىۋالغـ ــشنىڭ  . مهيـ ــمهك، نامايىـ دېـ
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باشـــقىراق غهرەزگه .... خــاراكتېرى، ســۈپىتى، تهقــدىرى   
يهنـــــــى قـــــــاتتىق بىـــــــسىقتۇرۇش، زەربه بىرىـــــــپ    

  .ئۇجۇقتۇرۇۋېتىش غهرىزىگه توغرىلىنىپ بولغان ئىدى
 يېــــرىم بولغانــــدا نامايىــــشچىالر ســــېپى 2دەل ســــائهت 

ــاۋازلى   ــۇقىرى ئ ــاالدىن ي ــدىكى بىن ــدىن ئالدى ... «ق كاناي
قانـــداق گهپ بولـــسا .. مهيدانـــدىن تارقىلىـــپ كېـــتىڭالر

» ۋەكىل ئارقىلىق ھۆكۈمهت بىلهن سۆزلهشسهڭالر بولىدۇ     
ــاۋاز تهكــرار ـ تهكــرار      دېــگهن بــۇيرۇق خاراكتېرىــدىكى ئ

نامايىــشچىالر ئارىــسىدىن كىمــدۇ بىرســى . ئېيتىلىــۋەردى
چىقىـپ  تارقالمايمىز، ھۆكۈمهت باشـلىقلىرى ئالـدىمىزغا       «

دەپ ئۈنلـــۈك » ..پىكىرىمىـــزگه پوزۇتـــسىيه بىلدۈرســـۇن
ــدى   ــادە ۋاقىرىـ ــاۋابهن ئىپـ ــاۋازدا جـ ــۇت 10 – 5. ئـ  مىنـ

ــسىدىن   ــشچىالر ئارىـ ــدىال  نامايىـ ــايمىز«ئىچىـ ، »!تارقالمـ
، »كۆزلىگهن نىشانغا يهتمىگۈچه مهيدانـدىن كهتمهيمىـز      «
دېگهندەك » مۇسۇلمانالر ئۇيۇشايلى «،  »ياشىسۇن ئىسالم «

ــا ـ ئارقىـــدىن توۋالنـــدى    شـــۇئارال ــۈمهت «. ر ئارقـ ھۆكـ
دەپ ۋاقىرايـدىغانالرمۇ   » كۈچۈمىزنى بىر كـۆرۈپ باقـسۇن     

. مهيداندىكى رەتلىك ئولتۇرۇشمۇ بۇزۇلـدى    . پهيدا بولدى 
شــۇنداق قىلىــپ  . يــۈرۈش ـ تــۇرۇش قااليمىغانالشــتى      

نامايىــشچىالر ئارىـــسىدا مهركهزســـىزلىك، چۇۋالچـــاقلىق،  
ــهكىللهندى  ــتاقلىق شـــ ــته  .باشباشـــ ــۇ پهيىتـــ  دەل شـــ

.  چوڭ دىنى ئهربـاپ پهيـدا بولـدى        3نامايىشچىالر ئالدىغا   
ئۇالرنىڭ بىرسى قاغىلىقلىق مهخسۇم ھاجى، يهنه بىرسـى        
ئابدۇلالھ دامـولال، يهنه بىرسـى سـهمهت مهخـسۇم دېـگهن            
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مهخــسۇم ھــاجى نامايىــشچىالرغا نۇتــۇق    . زاتــالر ئىــدى 
.... پھۆكۈمهتنىـڭ ئهمرىنـى تۇتمـاق ۋاجىـ       .... «سۆزلهپ  

ــم  ــشىمىز الزىـ ــى ئاڭلىـ ــپ . ھۆكۈمهتنىـــڭ گىپىنـ تارقىلىـ
كېتهيلى، دىنى ۋەكىللىرىمىز ھۆكۈمهت بىلهن چىرايلىقچه 

ئۇالر بىزنى تارقىلىـپ كېتىـشكه    . سۆھبهت ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ 
ــشىلهرنى  » ...بۇيرىـــدى ــلهن كىـ ــۆزلهر بىـ دېگهنـــدەك سـ

نامايىـشچىالر  . دەرھال تارقىلىپ كېتىشكه دااللهت قىلدى    
لـى شـۇفۇ سـاتقىن،     ... يوقـال   «ن ئۇالرغا جاۋابهن    سېپىدى

دېگهنـــــدەك ئـــــاۋاز »  !ھىلـــــى ئهدىـــــۋىڭنى بېرىمىـــــز
ــدى ــدىن   . كۆتىرىلى ــسابتا ئهل كۆزى ــان ھې ــۇ قاچق ئۇالرم
 زاتنىـڭ گېپـى     3ھۆكۈمهت ئهۋەتـكهن بـۇ      . غايىپ بولدى 

ــۇنبهر     ــدىنقى مـ ــداننىڭ ئالـ ــيىن، مهيـ ــدىن كېـ ئاقمىغانـ
 2شىنىــسىدىن قېــشىدىن ســاقچىنىڭ ئــوت ئۆچــۈرۈش ما

نامايىشچىالرغا قارىتىـپ سـۇ چېچىـشقا       .  سى پهيدا بولدى  
بىـر نهچـچه يـۈز      . سۇ بېسىمى كۈچلـۈك ئىـدى     . باشلىدى

ئادەم سۇ كۈچىنىڭ زەربىسى بىلهن يىقىلىپ، دەلدەڭشىپ       
غهزەپـــكه كېلىـــشىدىن، قـــاتتىق قارشـــىلىق كۆرســـهتتى  

كالتهك كۆتۈرگهن بىـر تـوپ      .) ماشىنىغا قاراپ ئېتىلىدى  (
قچى ئـــۇالرنى ماشـــىنىدىن توســـتى، ســـهتچىلىك،    ســـا

ــلىنىپ كۈچهيــدى       ــشىش ـ ئىشتىشىــشالر باش  10. تارتى
ــدى    ــىنا ئاغدۇرۇۋېتىلـ ــدىال ماشـ ــۇت ئىچىـ ــچه مىنـ . نهچـ

پۈتــۈن مهيدانــدا ھۆكــۈمهت . ئهينهكلىــرى چېقىۋېتىلــدى
ــى   ــق ئېلىــشىش باشــلىنىپ كهتت ــلهن خهل . كــۈچلىرى بى

ر، ھهربىـي   مهيدان ئاللىقاچان مىڭلىغـان سـاقچى، ئهسـكه       
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باســــتۇرۇش . ماشــــىنىالر بىــــلهن قورشــــاپ ئېلىنغــــان
ــدى    ــان ئى ــپ بولغ ــۇق قىلىنى ــارلىقى تول ــالمىش . تهيي ئات

ــشچىالر« ــاقچىالر    » نامايى ــادەم س ــوپ ئ ــر ت ــسىدىن بى ئارى
بىــلهن تىغمــۇ تىــغ مۇشلىــشىش، تۇتۇشــۇش جېڭىنــى      

نىـڭ خـاراكتېرى    »نامايىش«شۇنداق قىلىپ   . باشلىۋەتتى
بىـر تـوپ   «نىڭ خـاراكتېرى    »شچىالرنامايى«غا،  »توپىالڭ«

ــۈكچهكلهر ــتۇرۇش، . گه ئۆزگىرىـــــپ كهتتـــــى»لـــ باســـ
خهلـق تـوپى    . تۇرۇش تـازا قىزىـدى    » قارشى«باستۇرۇشقا  

» قوراللىنىپ«مهيدانغا يېيىتىلغان قىش، تاشنى قومۇرۇپ 
پــارتكوم بىناســى بىــلهن دائىمىــي كومىتېــت بىناســىغا      

) ئىـدى ساقچىالر قوشـۇنى شـۇ تهرەپـكه مهركهزلهشـكهن          (
. قىزىـپ كهتتـى  » تاش بـوران سوقۇشـى    «. ئاتقىلى تۇردى 

ــائهت  ــسىدە   4ســـ ــدان دائىرىـــ ــۈن مهيـــ ــلهن پۈتـــ  بىـــ
ــۈكچهك« ــى  »ل ــگه چىقت ــۇش ئهۋجى ــى تۇت  ســائهت 2. لهرن

ــارقىلىق   ــشىش ئـــ ــۈكچهكلهر«ئېلىـــ ــۈس » لـــ تهلتۈكـــ
  .جىمىقتۇرۇلدى

 ئاۋغۇسـت   - 25 يىـل    - 1989«شىنجاڭ داشۇ نهشىرىياتى    
 قىيــاپهت، مهنــبه، ســاۋاق،   ئهســلى«بېــسىپ تارقاتقــان  

ــام ــى   » ئىلهـ ــڭ زىيىنـ ــۇ ھهرىكهتنىـ ــدا بـ ــگهن ژورنالـ دېـ
بىـــر ئوچـــۇم لـــۈكچهكلهر ئـــاممىنى ... «: كۆرســـىتىلگهن

قۇترىتىپ ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم قاتارلىق ئورگانالرغـا       
ــردى  ــسىپ كى ــۇردى  150. بې ــشىنى ئ ــچه كى  2000.  نهچ

ــۋەتتى   ــى چىقىـ ــارتۇق ئهينهكنـ ــۆزدىن ئـ ــچه 30. كـ  نهچـ
ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان بىر   ... اپتومۇبىلنى پاچاقالپ تاشلىدى  ئ
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ــۇپ    ــسىنى تۇتـ ــسىم جهڭچىـ ــاقچى قىـ ــق سـ نهپهر قوراللىـ
ــى ــڭ » .كهتت ــداق - 89مهزكــۇر ژورنالنى ــدە يهنه مۇن  بېتى

 نهچـچه   4700.  ئاپتومۇبىل چېقىۋېتىلدى  43«: دېيىلگهن
  »...پارچه ئهينهك چىقىلدى

شىپ نامـايىش   لىـ »لۈكچهك«دېمهك نامايىشچىالر ئاخىرى    
غـــا ئايلىنىـــپ، ئـــۇنى قهتئـــى بېسىقتۇرمىـــسا »تـــوپىالڭ«

شــۇ  . بولمايــدىغان جىــددى ۋەزىــيهت پهيــدا قىلىنــدى     
ــدىال   ــداننىڭ ئۆزىــ ــن 600مهيــ ــوپىالڭچى « گه يىقىــ تــ

ــۈكچهك ــا   » لـ ــلهن قولغـ ــولى بىـ ــرىش يـ ــاتتىق زەربه بېـ قـ
تۈنگـان  «ئـاق بۆكلـۈك   . قـاچ ـ قـاچ باشـالندى    . ئېلىندى

 يانچۇقلىرىغـا سـېلىپ بىردەمـدىال       لهر بـۆكلىرىنى  »يىگىت
ــدى  ــپ بولـ ــتلهرگه ئۆزگىرىـ ــزۇ يىگىـ ــى «. خهنـ دىنىمىزنـ

ــدايلى ــان » قوغــ ــۇلمان«دەپ ۋاقىرىغــ ــسا »مۇســ الر بولــ
ــان،     ــويىچه تونىۋالغ ــادەملهر ب ــر ئ ــشچىالرنى ھهر بى نامايى
ــل    ــان قابىــ ــۈرۈپ بولغــ ــا چۈشــ ــاۋازلىرىنى ئۈنئالغۇغــ ئــ

  .ىشتىكۈزەتكۈچى، سهزگۈر پايالقچىالردىن بولۇپ چىق
ــۈرۈمچى  - 19  ــۈن ئـ  مـــاي كهچقۇرۇنـــدىن باشـــالپ پۈتـ

شهھىرىدىن مهسجىدلهر، مهھهللىلهر بويىچه بۇ نامايىـشقا       
ــۇش زۆرۈر     ــتۈرۈپ تۇت ــپلهپ سۈرۈش ــقانالرنى تهقى قاتناش

 2000.  نهچچىـسى تۇتۇلـدى   300دەپ قارىغانالردىن يهنه    
ــپ   ــا ئېلىنى ــشى تىزىمغ ــشۇرۇش «دەك كى ــا »مهســىله تاپ ق

 ئـاي ئۈرۈمچىـدە ھهتتـا       - 6،    - 5 يلـى    - 1989. قويۇلدى
« ،  »تـوپىالڭچى «،  » مـاي  19«پۈتۈن شـىنجاڭ تهۋەسـىدە      

. لىرىنى تۇتۇش جـازاالش ۋاقتـى بولغـان ئىـدى         »لۈكچهك
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ــى - 1989 ــاي- 19« يىل ــى«، » م ــدىن»يېتهكچ الر ...لىرى
ــپ   ــا تارتىلىـ ــانۇنى جازاغـ ــۈم  ...  قـ ــا ھۆكـ ــن تۇرمىغـ دىـ

  .قىلىندى
لهر »بىـــر ئوچـــۇم لـــۈكچهكتـــوپىالڭچى «تۇتۇۋىلىنغـــان 

تېگىشلىك ئهدەپلىرىنى تويغـۇدەك يېيىـشكهندىن كېـيىن       
ــدى  ــۇق قويـــۇپ بېرىلـ ــادەتتىكى . ئۇدۇللـ نامايىـــشنىڭ ئـ

قاتناشقۇچلىرىمۇ مهسجىد، مهھهللىلهر يـويىچه ئـۆزلىرىنى       
  .تهكشۈرۈپ تۆۋە قىلدۇرۇلدى

  .بۇ توۋا دەيدىغان چاغالر ئىدى
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  ئارا تورك جېڭى
  )» ۋەقهسىئارا تورك«(

  
  نىزامىددىن ھۈسهين

  
  ) يىل  قۇمۇل ـ ئارا تۈرك- 1953(

 ئايــــدا خهلــــق ئــــازاتلىق   - 3 يىــــل ئهتىيــــاز  - 1950
ــسنىڭ  ــۈن     6ئارمىيىـ ــارىكۆلگه  - 16 ـ جـ ــسىنىڭ بـ  شىـ

)  دەك ئهســـكهر600( يېڭـــى - 1 تـــۇەن - 46كىـــرگهن 
مۇئاۋىن يىڭجاڭ خۇجىڭشهننىڭ يېتهكچىلىكىـدە قۇمـۇل       

ئارقىــــدىن يهنه  . كه كىــــردى ئــــارقىلىق ئــــارا تــــورك   
، »يـاردەمچى «،  »چـارالمچى «،  »تىرانسىپورت خادىملىرى «
 دىـــن 400الردىـــن ... » تىببىـــي خـــادىم«، »ئـــاالقىچى«

ــاھىيه    ــۇ ن ــارمىيه ھىمايىــسىدە ب ــاش خهنزۇمــۇ ئ ــارتۇق ي ئ
دېـمهك، بىـرەر ـ ئىككـى ھهپـته      . بازىرىـدا پهيـدا بولۇشـتى   

ئــازاتلىق «ان ئىچىــدىال بــۇ نــاھىيه تهۋەســىدە پهيــدا بولغــ
 دىــن ئېــشىپ كهتــكهن 1000نىــڭ ســانى »جهڭچىلىــرى

  .ئىدى
ــى   ــۇ يىلـ ــڭ - 4شـ ــازاتلىق  - 28 ئاينىـ ــق ئـ ــۈنى خهلـ  كـ

ــدە    ــۇ ناھىيىـ ــسى بـ ــى  «ئارمىيىـ ــيهت تىنىچلىقىنـ جهمئىـ
ــتۇرۇش الرنــــــى »ئهكــــــسىلئىنقىالبچى«، »مۇقىمالشــــ

ۋەزىپىلىرىنـــى ... »بانـــدىت تـــازىالش «بېـــسىقتۇرۇش، 
گومىنـداڭ  «خهلقـلهر ئارىـسىدا   ئوتتۇرىغا قويۇپ، يهرلىـك     

ــدۇقلىرى ــۇش،  »قال ــى تۇت ــوپىالڭچىالر «ن ــك ت ــى »يهرلى ن
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ــايه  «ئاشـــكارىالش،  خهلـــق ئـــازاتلىق ئارمىيىـــسىنى ھىمـ
. خىزمهتلىرىنى باشلىۋىتىدۇ ... »ياردەم بېرىش «،  »قىلىش

. پۈتۈن ئىشالر قوراللىـق كۈچلهرنىـڭ ئىلكىـگه ئېلىنىـدۇ         
ــلهش زوراۋان  ــۇق، ئىگهل ــق تېررورل ــگه  قوراللى ــى ئهۋجى لىق

پۈتۈن بـازار خهلقـى     . خهلقته قورقۇش باشلىنىدۇ  . چىقىدۇ
ھهتتا بازارغا يـېقىن يېـزا ـ كهنـت ئاھالىلىرىنىـڭ مـۇتلهق       
كــۆپ قىــسىمى تۇرالغــۇ جايلىرىــدىن قېچىــپ تاغالرغــا      

ــشىدۇ  ــراپ كېتى ــداڭ   . پىتى ــان گومىن ــلىم بولغ ــنچ تهس تى
ــاقچىلىرىمۇ   ــي، سـ ــرى، ھهربىـ ــدارىلىرى، خىزمهتچىلىـ ئىـ

چىــپ تاغالرغــا چىقىــپ ئېلىــشىپ جىــددى مــۇداپىئهدە  قې
كۆرۈشى باشلىنىپ » تۇتقۇزمايمىز«، »تۇتۇمىز«. بولۇشىدۇ
خهلــق ئــازاتلىق ئارمىيىــسى قورالىغــا، كــۈچىگه، . كېتىــدۇ

ــق قورقــۇنچ،      ــشىنىدىغان، يهرلىــك خهل ــىغا ئى باستۇرۇش
ۋەھىمىــدە تۇرىــدىغان، گومىنــداڭ كــۈچلىرى مــۇداپىئه     

ا تهرەددۇت  قىلىـشىۋاتقان جىـددى       خاراكتېرلىك سوقۇشق 
 - 5. ۋەزىيهت ناھىيىنىڭ ئومۇمى ۋەزىيىتى بولـۇپ قالىـدۇ     

 كــۈنى ئــارمىيه تهرەپ ئــارا توركنىــڭ ســابىق  - 2ئاينىــڭ 
ھــــاكىمى ئۇبهيــــدۇلالھ باشــــلىق بىــــر تــــوپ يهرلىــــك 

قۇمۇل ۋىاليىتى بويىچه   . ئهمهلدارالرنى تۇتۇشقا كىرىشىدۇ  
يهت ئهمهلـدارلىرىمۇ بـۇ     يولۋاس بهگ باشلىق بىر توپ ۋىال     

ــانلىقى ئۈچــــۈن پۈتــــۈن   نــــاھىيه تهۋەســــىگه كىرىۋالغــ
ــارتىيه كۈچلىرىنىـــــــــــڭ  ۋىاليهتتىكـــــــــــى كومپـــــــــ

بانــــدىن  «، »ئهكىــــسلئىنقىالبچىالرنى بېــــسىقتۇرۇش «
دېـمهك،  . نىشانىمۇ بۇ ناھىيه بولـۇپ قالىـدۇ      ... » تازىالش
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» ئهكـسىيهتچى «ئارا تورك  شۇ چاغالردا شـىنجاڭ بـويىچه          
ڭ كـۆپ مهركهزلهشـكهن خهۋپلىـك نـاھىيىگه،        كۈچلهر ئه 

 - 5ئـاخىرى  . غا ئايلىنىپ قالىدۇ  »ئۇرۇش ھالىتى رايۇنى  «
 كۈنى ناھىيه مهركىزىـدە ھهم توخـوال دېـگهن          - 6ئاينىڭ  

يهردە ئـــارمىيه بىـــلهن خهلـــق ئوتتۇرىـــسىدا قوراللىـــق     
يولــۋاس بهگ . ئــۇرۇش پارتاليــدۇ. توقۇنــۇش يــۈز بېرىــدۇ

ئوسـمان، جـانىم قـان      (لىرى  بىلهن بىـر تـوپ قـازاق چـوڭ        
ــق  ) كــۈچلىرى ــدۇلالھ ھــاكىم باشــچىلىقىدىكى خهل ئۇبهي

ــسى     ــازاتلىق ئارمىيى ــق ئ ــۇرۇپ، خهل ــر ســهپته ت ــلهن بى بى
.  نهچچه كۈن قـاتتىق جهڭ قىلىـدۇ  60قىسىملىرى بىلهن   

 - 46ئاخىرى خهلـق ئـازاتلىق ئارمىيىـسىنىڭ خىلالنغـان          
ـ باتـالىيونى    3پولكى بىلهن مىللىي ئارمىيىنىڭ تالالنغان      

ئارا تورككه يېتىپ كېلىپ، بۇ يهردىكـى قىـسىمالر بىـلهن           
ــدۇ    ــشغال قىلى ــا ئى ــوركنى قايت ــارا ت ــرلىكته ئ ــۇرۇش . بى ئ
ــازاتلىق ئارمىيىـــسىدىن    كىـــشى 38جهريانىـــدا خهلـــق ئـ

خهلـــق .  نهچـــچه كىـــشى يارىـــدار بولىـــدۇ 100. ئۆلىـــدۇ
ــتىن    ــسىز خهلق ــاھ قۇرال ــلهن بىگۇن ــالىالر، (كــۈچلىرى بى ب

.  دىـن ئـارتۇقى ئۆلىـدۇ   90) ر، قېـرى ـ چـۆرىلهردىن   ئايالال
 دىن ئارتۇق يهرلىـك  700.  دەك كىشى يارىدار بولىدۇ    200

ــدۇ     ــپ كېتى ــپ چىقى ــۇلىيىگه قېچى ــقى مۇڭغ ــق تاش . خهل
ــۇ،    ــاۋ يوڭچـ ــۇنى ليـ ــڭ خۇتـ ــۋاس بهگنىـ ــوغلى - 2يولـ  ئـ

 ئوغلى ياۋداۋمىن، كاتىۋى تـاڭ يـوي دۇڭ،         - 3ياۋداخوڭ،  
ــۋاس  مۇھــاپىزەتچىلىرى ئىــسماي ــارلىق يول ىل، يۇنــۇس قات

.  نهچچىـــسى ئهســـىر ئېلىنىـــدۇ  40بهگ ئادەملىرىـــدىن 
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يولۋاس بهگ ئىنىسى يـاقۇپ بهگ بىـلهن بىلـله بىـر تـوپ              
تىــبهت )  نهچـچه ئــادەم 50بهزىلهرنىــڭ دېيىــشىچه (ئـادەم  

بـۇ قېتىمقـى جهڭـدە      . ئارقىلىق چهتئهلگه قېچىپ كېتىدۇ   
ــان    ــسى تۇتۇۋالغــ ــازاتلىق ئارمىيىــ ــق ئــ هپهر  ن240خهلــ

 كىـشىگه ئۆلـۈم     25تىن ئۇبهيـدۇلالھ  باشـلىق       » باندىت«
ــدۇ  ــى بېرىلىـ ــوگهي   . جازاسـ ــۈرمىلهردە، لـ ــانلىرى تـ قالغـ

ياكى دىكتاتۇرا ئاستىدا بىـر     » ئۆزگهرتىلىدۇ«مهيدانلىرىدا  
ــدۇ  ــۇپ تۈگهي ــۆلگهن    . تهرەپ بول ــدە ئ ــى جهڭ ــۇ قېتىمق ب

الرنىــڭ يهر ـ زېمىــن،    ... قاچقــان تــۈرمىلهرگه تۇتۇلغــان
ــايلىق ــاتلىرى ب ــسىلئىنقىالبچى« تهلۇق ــڭ »نهخ ئهك الرنى

ئىگىلىــــك بــــايلىقى ھېــــسابىدا ئۆتكــــۈزۈپ ئېلىنىــــپ  
قىلىنىپ ناھىيه ئىگىلىك تهركىۋىـدە   » ھۆكۈمهت مۈلكى «

  .يېڭىدىن تهخسىملىنىش پوندى بولۇپ كېتىدۇ
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  ئېالنسىز ھادىسلهر
  

  نىزامىددىن ھۈسهين
   
   قىسىم قاغىلىق- 1
   
  ەتقاغىلىققا زىيار) 1
  ) ئاي- 6 يىل - 1986(

  كىلـــومېتىر، 266.5 مىـــڭ 28قاغىلىقنىـــڭ يهر كـــۆلىمى 
ــرى  ــۇ يېــ ــلىق  781.700تېرىلغــ ــدىن ئاشــ ــۇ، بۇنىڭــ  مــ
ــدىغان يهر  ــۇرى  526.100تېرىلىـ ــاھىيه مهمـ ــۇ نـ ــۇ، بـ   مـ

 9 مهيـدان،    5 بازار،   3 يېزا، يېزا دەرىجىلىك     17جهھهتتىن  
 مهھهللىـــــگه 1256 كهنـــــت، 302ئاھـــــاله كومىتېـــــت، 

بۇنىڭدىن يېزا ئائىلىـسى  ( ئائىله  926 مىڭ   65. ۈنگهنبۆل
.  نۇپۇســى بــار287.237). 9890، بــازار ئائىلىــسى 56036

ــزا ـ قىــشالقالردا،    224.198بــۇالردىن   43.106 كىــشى يې
 8نــاھىيه تهۋەســىدە   . كىــشى بــازارالردا ئولتۇراقالشــقان   

بۇنىڭدىن يـازلىق ئـوتالق     . بار) يايالق(مىليۇن مۇ ئوتالق    
ــون  مىل5 ــوتالق    700ي ــۈك ئ ــشلىق، كۈزل ــۇ، قى ــڭ م  2 مى

 يىلىـدىكى سـۇنئى ئـوتالق       - 1985.  مىڭ مۇ  400مىليون  
 مهھهلـله   92.  كهنـت  32 ئـائىله    5775.  مىڭ مۇ ئىدى   92

بۇالر . بويىچه مهخسۇس چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدۇ    
 پىرســهنتنى  تهشــكىل 10.5پۈتــۈن نــاھىيه ئاھالىــسنىڭ 

 58بۇنىــڭ .  چــارۋا مــال بــار تۇيــاق37 مىــڭ 621. قىلــدۇ
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 پىرسـهنتى   70.3پۈتۈن چارۋا مالنىڭ    . پىرسهنتى يېزىالردا 
 6.5 پىرسـهنتى ئېـشهك،      9.6 پىرسـهنتى كـاال،      10.4. قوي

ــۆچكه،  ــاز،  1.4ئ ــات،  0.8 پىرســهنت قوت  0.5 پىرســهنت ئ
 پىرســهنت 0.1 پىرســهنت تــۆگه، 0.3پىرســهنت تۈڭگــۈز، 

ېـزا ئىگىلىـك     يىللىـق ي   - 1984. خىچىر تهشـكىل قىلىـدۇ    
 2 يۈەن بولۇپ، بۇنىڭ 502 مىڭ  214 مىليون   62كىرىمى  
  . مىڭ يۈەنى چارۋىچىلىقتىن كهلگهن727مىليون 

 267ئۇيغــۇرالر : ئاھالىلهرنىــڭ نوپــۇس نىــسبىتى مۇنــداق
، 810، قىرغىـــز  571، تونگـــان 24، قـــازاقالر 593مىـــڭ 

، باشقىالر  684، ئۆزبېك   1594، تاجىك   5، شىۋە   1مۇڭغۇل  
يـۇقىرىقى نوپـۇس مهلۇمـاتى       (925 مىڭ   15نزۇالر  ، خه 30

 يىلى شىنجاڭ ھۆكۈمىتى ئـېالن قىلغـان ئوچـۇق          - 1986
  .)نوپۇس جهدىۋىلىدىن ئېلىندى

ــزۇالر     ــۆچمهن خهن ــدىكى ك ــۇ ناھىيى ــدىن - 1949ب  يىلى
بۇ ناھىيىگه كۆچـۈپ كېلىۋالغـان      )  يىلغىچه – 49(بۇرۇن  

ئـاتلىرى  ئاساسهن ھۆكۈمهت خادىملىرىنىڭ ئـائىله تاۋابى   (
 خهنـزۇ نوپۇسـىنى     80) ياكى شۇالر ھامىلىقىدا تۇرۇۋاتقان   

ئـۇالر  . كۆزنهك قىلىپ تۇرۇپ، يۇقىرىقى سانغا كـۆپهيگهن      
ئاساسهن ئىدارە ـ جهمئىيهتلهرنى، بازار، ئۆتهڭلهرنى نوقتا  
ــا     ــۇش ئورۇنلىرىغ ــشلىق تۇرم ــك ئى ــۇرۇپ، يېنى ــپ ت قىلى

ت ۋە   پىرسـهنت دۆله   96مهسىلهن، ئۇالرنىڭ   . يهرلهشكهن
ــشچى ـ       ــدىغان ئى ــاش ئالى ــورۇنالردىن مائ ــپ ئ كوللىكتى
خىـــزمهتچىلهر تۈركـــۈملىرىگه مهنـــسۇپ بولغـــان بولـــسا، 

رىمـۇنتچى،  (قالغانلىرى ھازىرقى چاغ يېنىك كهسـىپلهردە   
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.... تىككۈچى، يامـاقچى، سـاتىراچ، تىجـارەتچى، كـۈزەتچى        
  . تىرىكچىلىك قىلىشىدۇ) لىكته
بۇ ناھىيىنىڭ بازىرىغا    خهنزۇ كۆچمهن    300 يىلى   - 1986

 - 1986تىجارەتچىلىك كهسپى بىلهن ئورۇنالشتۇرۇلغان،     
يىلـــى بـــۇ ناھىيىنىـــڭ يىللىـــق قۇتقـــۇزۇش، پـــاراۋانلىق 

 پىرسـهنت كـۆچمهنلهرنى يهرلهشـتۈرۈش،       83تاپاۋىتىنىڭ  
 90كۆچمهنلهرنىــڭ . ئورۇنالشتۇرۇشــقا ســهرپ قىلىنغــان 

) زيىگىــت ـ قىــ   (پىرســهنت دېگــۈدەك مهزمــۇت، بىجىــرىم  
ھهر . ئادەملهر،  بوۋاي ـ موماي، ئاقساق ـ چـوالقلىرى يـوق    

ــدۇ  ــلهرگه چىقااليـ ــداق ھهرىكهتـ ــۆرە،  .  قانـ ــرى ئـ گهپلىـ
ــادەملهرگه پىــــسهنت   ــاپهت، يهرلىــــك ئــ ئۇشــــشۇق قىيــ

. پۇل ئۈچۈن ھهممه ھهرىكهتنى قىلىشىدۇ    .... قىلىشمايدۇ
 پىرسـهنت   44ناھىيه مائارىپ راسخۇتىنىڭ    .... قورقۇمسىز
  .ائارىپى ئۈچۈن ئاجرىتىلغانخهنزۇالر م

   
   قارا قۇرۇمغا سهپهر- 2
  

ــى - 1986 ــڭ - 8 يىلـ ــۋارەن - 27 ئاينىـ ــدىن ئېتىـ  كۈنىـ
ھـازىرقى يهنـسىتهي دېيىلىۋاتقـان      (قاغىلىقنىڭ ئارا سـاي     

ــى  ) يهر ــشىدىن يهنـــ ــول ئارىـــ ــومېتىردىن » 0«يـــ كىلـــ
ــيولى    ــبهت تاش ــاغىلىق تى ــىلىنىدىغان ق ــىنجاڭ ـ    (باش ش

: مهقـسىدىم . يالپ سهپهرگه چىقـتىم   نى بو )شىزاڭ تاشيولى 
» الداق تاشيولى «،  »قارا قۇرۇم تاشيولى  «يهرلىك خهلقلهر،   
 كىلــومېتىر تاشــيولنى كــۆرۈش، 1465.5دەپ ئاتايــدىغان 
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 پىرســهنت 98( نهپهر تاشــيول ئىشچىــسىنى يــوقالش  995
ئـۆزەم ئىختىيـار قىلىـپ      . ، زىيارەت قىلىـش ئىـدى     )ئۇيغۇر

 ناھىيىلىـك پارتكومنىـڭ     تاللىغان بـۇ سـهپهرنى قـاغىلىق      
ئــۇ مۇنــداق . باشــلىقى يــوڭ ئهنچــاڭ قــولالپ كهتمىــگهن 

يــول ئىنتــايىن خهتهرلىــك، داۋانــالر بهك  : دېــگهن ئىــدى
 مېتىـر ئىگىـزلىكته     4000ئىگىز، سوغۇق، دېڭىـز يوزىـدىن       

نۇرغــۇن مۇســاپىنى قــار ـ مــۇز    . يۈرۈشــكه تــوغرا كېلىــدۇ
ــاغزى ـ       ئۈســـتىدە باســـىمىز، ئوكـــسىگىن يېتىـــشمهي ئـ
بۇرنىدىن قان كېلىپ ئۆلۈپ كېتىدىغان ئهھـۋالالر دائىـم         

بىزمۇ تېخـى بۇنـداق سـهپهرگه تهۋەككـۈل         . بولۇپ تۇرىدۇ 
مهن شهخـسهن سـىزنى بـۇ سـهپهردىن      . قىلىپ باقمىـدۇق  

بىزنــى ئېهتىيــات ئۈچــۈن . توســۇپ قىلىــشقا مهجبــۇرمهن
مهن بـۇ   » .گۈلچهمبىرەك ياساپ قويۇشـقا مهجبـۇر قىلمـاڭ       

ــىيله  ــپ تهۋسـ ــدىم تهكلىـ ــان ئىـ ــڭ . رنى رەت قىلغـ مېنىـ
 دىن ئارتۇق ئۇيغـۇر شـۇ يامـان ئىگىـزلىكته           900: جاۋابىم

ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزمـۇ   .  يىلالپ ئىشلهۋېتىپتۇ20 يىلالپ، 10
ــارەت      ــاينى زىي ــۇ ج ــان ب ــاپ تۇرغ ــپ، ياش ــاي مېڭى قورقم
قىلىــــش، كــــۆرۈش، تهكــــشۈرۈش، مېنىــــڭ ۋىجــــدانى 

 دەريـا،  9ۋان،  چۇڭ دا10شۇنداق قىلىپ مهن    » ...ۋەزىپهم
 دىـن جىـق     500 چـۇڭ سـۈڭگۈچ،      137 چۇڭ كۆۋرۈك،    34

 كىلــومېتىر 1465نــى ئــۆز دائىرىــسىگه ئالغــان  ...ئايالنمــا
ئۇزۇنلۇقتىكى يول سوزۇلمىسىنى ئاسراۋاتقان بىر مهيدان،      

 گــۇرۇپپىنى 44 چــۇڭ ئهتــرەت، 6 مهركىــزى ئىــشخانا، 11
ن  چاقىلىرىــدى-تهشــكىلى بىرلىــك قىلغــان، ئــائىله، بــاال 
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ــشچىالر      ــشلهيدىغان ئى ــانه ئى ــويى يېگ ــل ب ــپ، يى ئايرىلى
ــدۇم   ــاقچى بول ــسىغا ســهپهر قىلم ــولنى  . ئارى ــۇ ي ــا ب تارىخت

تۇنجى قېتىم زىيارەت قىلغان مىللىي سۈپىتىدە باشـلىقان        
بۇ سهپىرىمنى، بۇ تاش يولنىڭ قاغىلىق بـاش ئوچاسـتىكا          
باشــلىقى كاشــغهر يېڭــى  شــهھهرلىك تۇراخــۇن ســۇلتان   

ــارتكوم كــادىرى  . دىئۇرۇنالشــتۇر قــاغىلىق ناھىيىلىــك پ
يـول بـويلىرىنى سـۈرەتكه    . ماڭا ھهمـراھ بېـرىلگهن ئىـدى      

ــهلبى   ــسىدىكى سـ ــشچىالر ئارىـ ــدىكى ئىـ ــلىق، يولـ ئالماسـ
ھادىــسلهنى خاتىرىلىمهســلىك،  ســهلبى كىــشىلهر بىــلهن  

پـــارتكوم .. ئۇچراشماســـلىق، ئىجـــابى ســـهپهر قىلىـــش   
. تهۋسىيىسى ئىـدى  باشلىقىنىڭ ماڭا ۋەزىپه خاراكتېرلىك     

مېنىــڭ ھهمــراھىم شــۇ تهلهپ ئاساســىدىكى نــازارەتچىم     
ــدى ــمهك، . ئى ــهپهر    2دې ــل س ــر خى ــهپهرداش بى ــل س  خى

 ئاينىـڭ   - 8بىزنىـڭ سـهپىرىمىز     . ئۈستىدە ھهمراھ ئىدۇق  
 30يهنـى   .  دە باشـالندى   6 كۈنى ئهتـتىگهن سـائهت       - 27

ئاقسۇلۇق نىياز توختى  ئېغىـر يۈكلـۈك        ― ياشلىق شوپۇر   
، »بهشــتىرەك«. نىدا بىزنــى ئېلىــپ يولغــا چىقتــى   ماشــى

) دۇبهنلىرىنى(قىزالر يول ئاسراش بازىلىرىنى     » ئامۇتلۇق«
ــپ،   ــارەت قىلى ــا«زىي ــل «، »پوس ــورام ئېغى ــازىلىرىنى » ق ب

 75نوقۇل ئۇيغۇر ئىشچىالر ئىشلهيدىغان بـازىالر       (ئارىالپ  
ــومېتىردىن ئىچكىــــرىلهپ كهتكهنــــدىن كېــــيىن     كىلــ

 24. بازىـسىدا ناشـتا قىلـدۇق     »  يـايالق  قوزا«). باشلىناتتى
ــدى   ــى كۈتىۋال ــشچى بىزن ــۇر ئى ــيىن  . ئۇيغ ــتىدىن كې ناش

 مېتىر ئىگىز بولغـان ئاقـاز داۋىنىغـا         3270دېڭىز يۈزىدىن   
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مۇنـــار شـــهكىللىك تىـــك كۆتـــۈرۈلگهن بـــۇ  . ياماشـــتۇق
 كىلـــومېتىر يـــۈرۈش 10داۋاننىـــڭ ئۈســـتىگه ســـائىتىگه 

ر پهســـلهپ،  كىلـــومېتى11ســـۈرئىتى بىـــلهن ئۆرلىـــدۇق، 
بـۇ داۋاننىـڭ يـۈز      . ئاخىرى بۇ داۋان بىـلهن خوشالشـتۇق      

 توقــاي بــار 4 ئهگىــم، 5 دۇقمــۇش، 6مېتىرلىــق قىــسىمىدا 
ــز يۈرىۋاتقـــان يىالننىـــڭ ئىزىـــدەك  . ئىـــدى خـــۇددى تېـ

 گىرادۇسلۇق تىـك يـول سـىزىقى بىزنـى       80سوزۇلغان تار،   
بهزىــدە كــۆزىمىزنى يۇمۇۋېلىــپ، . بهكمــۇ بېئــارام قىالتتــى

ــۆزى ــايهتلىرىمىزنى   ئ ــگهن ئ ــشۇرۇپ، بىل ــا تاپ مىزنى خۇداغ
ئوقۇپمــۇ قويــاتتۇق، ھايــاتلىق تهقــدىرىمىز خاســال بىـــر      

، بىـر تۆمـۈر ھايۋاننىـڭ       )شوپۇر ئهزىمهتنىڭ (شهخسىنىڭ  
ــاكى ئىــشلىمهي قويۇشــى    بىــر ســېكۈنتلۇق ســهۋەنلىكى ي

. بىلهن ئۇيان ـ بۇيان بولۇپ كېتىشى تۇرغان گهپ ئىدى 
 سـائهتته سـاالمهت ئېـشىپ       2 تـوغرا    بىز بۇ داۋاندىن تـوپ    

خـۇدايىم بـۇ يامــان داۋانـدا ئىـشلهشنى ئــۇ يهردە     . بولـدۇق 
كــۈن كهچۈرۈشــنى پهقهت بىــز خهققىــال نىــسىپ قىلغــان  

بــۇ يهردىكــى يــول ئىــشچىلىرى ئارىــسىدا . ئوخــشايدىكهن
بىرەرمــۇ باشــقا مىلــلهت كىــشىلىرىنى كــۆزنهك ئۈچــۈن      

ىـش تهقـسىماتىغا    بولسىمۇ ئۇچرىتالمىغانلىغىمىز بۇ خىل ئ    
دېـگهن بىـرال سـۆز بىـلهن        » توۋا«ئۈنسىز نارازىلىغىمىزنى   
بىــز داۋاننىــڭ ئــۇ نىرىــسىدىكى . ئىپــادە قىلــدىم، خــاالس

دەرياسى بويىغا جايالشقان تاش يـول      ) قاغىلىق(خاالستان  
 127«بۇ يهرنىڭ يهرلىك نـامى      . ئوچاستىكىسىغا چۈشتۇق 

ــۆزگهرتىلگهن  »  دوبهن- ــا ئـ ــگهن نامغـ ــۇ مهن . دېـ مۇشـ
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دوبهندىن باشـالپ دوبهنلهرنىـڭ يهرلىـك نـاملىرىنى شـۇ           
يهرنىـڭ تــارىختىكى يهر نــامى بىـلهن قايتىــدىن ئاتاشــنى   

ئاقـاز  «نـى   »  دوبهن - 127«: مهسـىلهن . تهكلىپ قىلـدىم  
ــارا    » دوبهن ــۇداق، ق ــۇدە، ج ــالپ ك ــۇندىن باش ــدىم، ش دې

ــازار، كۆكــات، ســۇغاق بــۇالق،    كــۆۋرۈك، ســېرىق داۋان، م
ــ  ــكون، ش ــاق،   خالتوش ــار، قاپ ــۈل باس ــۆگهت، گ هيدۇلال، س

پورتاش، كهڭشىۋە، مالغۇنساي، مالغۇندارا، شـاتراق داۋان،       
تاتلىق بۇالق،  جهسـهت داۋانلىرىنىـڭ يهرلىـك نـاملىرىنى       

دېمهك، شنىجاڭ  . ئهسلىگه كهلتۈرۈش تهكىلىۋىنى بهردىم   
ــ شــىزاڭ تاشــيولى   ــبهت تهۋەســىگه  698ـ ــومېتىردە تى  كىل

ــگه قهدەر ــان جايالرنىـــڭ يهرلىـــك  ئۆتـــۈپ كهتكهنـ  بولغـ
ناملىرىنى ئهتراپلىق ئۆگىنىپ، خاتىرىلهپ ئالدىم، بۇ يـول        

» دومـا «تىبهت تهۋەسىگه سوزۇلغاندىن كېـيىن خهنـزۇچه       
دەپ ئاتىلىـــدىغان نـــاھىيه بازىرىـــدا » رېتـــو«تـــاڭغۇنچه 

قىسقىسى بۇ يول تىـبهت ـ نېپـال چېگرىـسىدىكى      . بولدۇم
ــولهن« ــسى تهۋەســىدە  » پ ــومېتىردە    1465.6ناھىيى  ـ كىل

بــۇ يولنىــڭ ھــاۋا شــارائىتى ئىنتــايىن ناچــار،  . تــۈگىكهن
ــاق    ــپ، تامـ ــۇتى ئاغرىـ ــپ، پـ ــشى قېيىـ ئىـــشچىالرنىڭ بېـ

ئۇالرنىـڭ ئىـشلهيدىغان ۋاقتـى پۈتـۈن     . يېيهلمهي قالىـدۇ  
بـۇ  . ئىش ئايلىرىنىڭ تهڭدىن تولىسىنى تهشكىل قىلىـدۇ      

يول ئىشچىالر ئۇيۇشمىسنىڭ كادىرى ئابدۇلقادىر يۈسـۈپ       
بىــلهن دوختــۇر زەيــدۇن ئــاخۇن ئهھــۋالنى تونۇشــتۇرۇپ  

بۇ يول بۇرۇنقى الداق يول لېنىيىسىنى      «: مۇنداق دېيىشتى 
 يىلــى رەســمىي قاتنــاش - 1958مهنــبه قىلىــپ ياســىلىپ، 
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يولنى باشـقۇرىدىغان بـاش ئوچاسـتىكا بولـسا         . باشالنغان
ئهسلى يـول لوگهيلهرنىـڭ قـولى       .  يىلى قۇرۇلغان  - 1963

 دەك يالالنمـا ئىـشچى      400دەسـلهپته   . غانىدىبىلهن ياسال 
لـــېكىن بـــۇ يـــول دۆلهت تاشـــيولى قىلىـــپ . ئىـــشلهيتتى

ــىتاتلىق ئىــشچىالر      ــيىن رەســمىي ش ــدىن كې بېكىتىلگهن
ــدى   ــا قويۇلــ ــۈزۈم يولغــ ــشلهيدىغان تــ ــدا  . ئىــ ــۇ يولــ بــ

ــداپ    ــى قارى ــپ، رەڭگ ــۆزلىرى قىزىرى ــشلىگهنلهرنىڭ ك ئى
 پهلهي بىـلهن    ، جـۇۋا،  )پىمـا (كۆز ئهينهك، دەپسه    . كېتىدۇ

 ئـاي دەم ئـېلىش   5 ئاي ئىـشلهش،  7ھهر يىلى  . ئىشلهيدۇ
  .تۈزۈمى بار

 يۈەن ئالىدىغان تاشيول ئىشچىـسى      100قاغىلىق بازىرىدا   
پۈتـۈن  .  يۈەن ئالىـدۇ   200بۇ ئىگىزلىككه كېلىپ ئىشلهپ     

 پىرسهنتى مىللىيالر، ئىككـى     98يولدا ئىشلهيدىغانالرنىڭ   
ئوچاسـتىكا  (ىلىق بازىرىـدا    ئـۇالر قـاغ   . پىرسهنتى خهنزۇالر 

ــلهردە    ــېقىن دوبهنـ ــا يـ ــدا ۋە بازارغـ ــادىر«) ئورگىنىـ ، »كـ
ــك« ــسىر«، »بوغــالتىر«، »تېخنى ، »الۋازىمهتچــى«، »كاس
، )سـهيگويۈەن (» دىگۋارچى«،  »پىالنچى«،  »قوغدىغۇچى«
، »تهربىيىچى«،  »مۇئهللىم«،  »تهشۋىقاتچى«،  »ئامبارچى«
لىـك  ... »ەنزىـداۋيۈ «،  »دۈيجاڭ«،  »تهشكىالت خادىمى «

ــۇغۇق، .... قىلىـــشىدۇ» خىـــزمهت«كهســـىپلىرىدە  بـــۇ سـ
ئىگىزلىكته ئىشلىگهنلهر ئومـۇمهن    ) تۆۋەن(ھاۋاسى ناچار   

لـېكىن خىـزمهت ـ     .  ياشتىن ئارتۇق ئۆمۈر كۆرەلمهيـدۇ 50
ئىـــش تاپالمىغانالرنىـــڭ بـــۇ ئىـــشنى ئىـــشلىمهي ئامـــالى 

بــۇ يولــدىن سـوتكىغا ئوتتــۇرا ھېــساب بىــلهن  «.... نـېمه؟ 
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قاتناش ۋەقهسـى ئىنتـايىن     . ماشىنا ئۆتۈشۈپ تۇرىدۇ   170
ــوال ــسىلىرى،  . تـ ــوچىالر ھادىـ ــىنا ھادىـــسىلىرى، يولـ ماشـ

ــدۇ    ــۇپ تۇرىـ ــۈزۈلمهي بولـ ــسىلىرى ئـ ــيلهر ھادىـ . ھهربىـ
ئهنه شـۇنداق   » قوتاز ۋەقهسـى  «يۇرتىمىزغا داڭق كهتكهن    

  »...ھادىسىلهرنىڭ بىرى
  
   قان قىرغاق- 3
  )قوتاز ۋەقهسى(
  
  ) ئۆكتهبىر قاغىلىق ـ كۈدە- 10 يىلى - 1986(

 كـۈنى ئهسـكهر     - 2 ئاينىڭ   - 8 يىلى   - 1980قان قىرغاق   
 ياشــلىق ئۇيغــۇر ھــاپىز  20گاۋشــۈي تاشــيول ئىشچىــسى  

ئابدۇلالھنى ئاپتومات بىلهن ئېتىپ ئۆلتـۈرگهن جاينىـڭ        
پۈتۈن يۇرتىمىزغا چوڭ تهسىر كۆرسـهتكهن      . يهرلىك نامى 

ئهنه شۇ جايدا   » ىگاۋشوي ۋەقهس «ياكى  » قوتاز ۋەقهسى «
ــۈز بهرگهن ــداق . ي ــانى مۇن ــڭ جهري ― گاۋشــۈي : ۋەقهنى

ــون    ــي راي ــۈرۈمچى  ھهربى ــابىق ئ ــولكى  - 11س ــىنا پ  ماش
بــۇ . نىــڭ شــوپۇرى ئىــدى) كۇچــاردا تۇرۇشــلۇق قىــسىم(

 ئايدا قارا قۇرۇم تاغلىرىدا ۋەزىـپه       - 7 يىلى   - 1980قىسىم  
  كــۈنى- 2 ئاينىــڭ - 8شــۇ يىلــى . ئۆتهشــكه ئهۋەتىلــگهن

ئۇالر قارا قۇرۇمدىن قايتىپ قاغىلىق مازار بىـلهن سـېرىق          
داۋان ئارىلىقىدا كېتىۋېتىپ، يول بويىـدا ئوتالۋاتقـان بىـر          
ــۆز      ــۈي ئــ ــۆرگهن گاۋشــ ــسىنى كــ ــاز پادىــ ــوپ قوتــ تــ
ــلۇق     ــۆزى تۇرۇش ــلهن ئ ــى بى ــڭ تهشهببۇس ھهمراھلىرىنى
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ــا(قىـــسىمغا  ــۇ  ) كۇچارغـ ــتىش مهقـــسىتىدە بـ ئېلىـــپ كېـ
ىنى ئاپتۇمــات بىــلهن ئېتىــپ قوتــازالردىن چــۇڭراق بىرســ

ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىـڭ گۆشـىنى ئـۆزى ھهيـدىگهن ماشـىنىغا           
بـۇ  ) بىر پولـك ئهسـكهر    (ئۇنىڭ ھهمراھلىرى   . بېسىۋالغان

بولۇپمــۇ ليهنجــاڭ، . ئىــشتىن يېتهرلىــك خهۋەردار بولغــان
نىـڭ جايىـدا بولغانلىقىغـا خۇشـال        »ئولجـا «جاۋداۋيۈەنلهر  

ــقان ــان قو . بولۇش ــۇ  يۇغ ــته ب ــاغىلىق  ئهمهلىيهت ــاز ق  - 2ت
چـــارۋىچىلىق مهيـــداننىڭ قـــوتىزى بولـــۇپ، مهيـــداننىڭ 

. ئۇيغۇر مالچىلىرى بېقىۋاتقان يهرلىك قوتازالردىن ئىـدى      
ــىنىغا      ــپ ماش ــازنى ئېتى ــۇ قوت ــڭ ب ــالچىالر ھهربىيلهرنى م
بېسىۋالغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن، دەرھال ئـۇدۇل يـول        

ــات چــاپتۇرۇپ   ــلهن ئ ــومېتىر دوبهن 204بى ىق ســېر( كىل
گه كېلىپ، دوبهن باشلىقى    ) داۋان دوبهن دەپمۇ ئاتىلىدۇ   

ھـــاپىز ئابـــدۇلالھ بىـــلهن . ھـــاپىز ئابـــدۇلالھقا ئېيتقـــان
قوتـــازچى بىـــرلىكته داۋان چـــۆگىلهپ بـــۇ يهرگه يېتىـــپ 

گاۋشــۈي (قوتــاز گۆشــى بېــسىقلىق ماشــىنىنى  . كهلــگهن
يول بايرىقىنى كۆرسىتىپ   ) ھهيدەپ كېتىۋاتقان ماشىنىنى  

ــقا ئ ــان  توختاش ــپ توختاتق ــشارەت قىلى ــپ  . ى ــهپ تارتى س
ھاپىز ئابـدۇلالھ  . كېلىۋاتقان ھهربىي ماشىنىالر توختىغان  

گاۋشۈي ھهيدېگهن ماشىنىدا قوتاز گۆشىنىڭ بېـسىقلىق       
كهبىــنكه ئىــشىكىگه كېلىـــپ،   . تۇرغــانلىقىنى كــۆرگهن  

گاۋشۈيدىن قوتازنىڭ گۆشىنى چۈشـۈرۋېتىپ كېتىـشىنى       
اشــــىنىنى ئــــوت گاۋشــــۈي رەت قىلىــــپ م. ئۆتــــۈنگهن

ھاپىز ئابدۇلالھ كهبىنكه   . ئالدۇرۇپ، مېڭىشقا تهمشهلگهن  
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. ئىشىكىگه بىر پۇتىنى ئېلىپ، ئـۆز پىكرىنـى تهكرارلىغـان      
بــۇ چاغــدا گاۋشــۈي ئــۆز بېــشىمچىلىق بىــلهن قولىــدىكى 
ــوغرىالپ،    ــا تـ ــدۇلالھنىڭ ئاغزىغـ ــاپىز ئابـ ــاتنى ھـ ئاپتۇمـ

ــسىۋەتكهن   ــسىنى بېــ ــڭ تهپكىــ ــاقىۋەتته . ئاپتۇماتنىــ ئــ
 پــاي ئــوق مهرھۇمنىــڭ بــاش قىــسمىنى 27اپتۇمــاتتىكى ئ

خۇددى ماشىنا چاقى ئاستىدىن چاچراپ كهتكهن سـۇيۇق       
قىرغاق ئىسسىق قـان    . پاتقاقتهك يول بويىغا چېچىۋەتكهن   

مهرھۇمنىڭ قېنـى، مېڭىـسى داۋانـدىكى       . بىلهن قىزارغان 
تاش، تۇپراق يۈزىـدە مهڭگـۈ داغ، مهڭگـۈ چـاچراق بولـۇپ             

ــان ــمهك، . قالغــ ــسى «دېــ ــارمىيه جهڭچىــ ــازاتلىق ئــ » ئــ
گاۋشۈي يۇرتىمىزدا ئـۆزىگه يـول      » مۆھتهرەم«شهنشىلىك  

ياســاپ، يــول بېقىــپ، يــول كۆرســىتىپ تۇرغــان بىــر يــاش 
ئۇيغۇرنىـــڭ ئىســـسىق قېنىنـــى ئهنه شـــۇنداق تـــۆككهن  

ــۈگهتكهن ( ــاتىنى تـ ــدۇق؟  .) ھايـ ــهۋەنلىك دەمـ ــۇنى سـ بـ
ــدىن       ــال ھاياتى ــوق بىلهن ــاي ئ ــر پ ــدۇق؟ بى ــۈك دەم ئۆچل

 27رىلغــان مهرھۇمنىــڭ جهســىدى يهنه نــېمه ئۈچــۈن  ئاي
پاي ئوق بىلهن تىتىپ تاشلىنىدۇ؟ مهرھـۇم نـېمه ئۈچـۈن     
ئاغزىدىن ئېتىلىدۇ؟ زادى نېمه ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلىـدۇ؟ بىـر         

ئـــوق بىـــلهن دەل ئاغزىـــدىن ئېتىـــپ )  پـــاي27(دېـــسكا 
باش قىسىمى پۈتۈنلهي يوق قىلىـۋېتىلگهن     . ئۆلتۈرۈلگهن

ىزنىـڭ قىرغىنچىلىـق تـارىخىمىزدا    مۇنـداق بىـر جهسـهت ب   
ــاخىر؟         ــانغۇ ئـ ــۇپ قالغـ ــۈرى بولـ ــى تـ ــدىن ـ يېڭـ يېڭىـ

ــهۋەنلىك« ــرلهرگه  » سـ ــۇقىرىقى پىكىـ ــڭ يـ دېگۈچىلهرنىـ
ھـاپىز ئابــدۇلالھنىڭ  . دىقـقهت قىلغىنـى ياخــشى بـوالتتى   
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ۋەقه يــۈز . باشــسىز جهســىدى يولــدا ئېچىنىــشلىق ياتــاتتى
ىرىنى بهرگهندىن كېيىن گاۋشۈينڭ سهپداشلىرى ماشىنل    

ــايرىقىنى ئېگىــــز » ھهربىــــي يــــۈرۈش«ھهيدىــــشىپ  بــ
ــۈرۈپ    ــا يـ ــاالل يوللىرىغـ ــن بىمـ ــۇ يهردىـ ــۈپ، بـ كۆتۈرۈشـ

يــــول ئاســــراش بازىــــسىدىكى ئىــــشچىالر . كېتىــــشكهن
 پهريـات قىلىـشىپ، ئـاخىرى جهسـهتنى       -يىغلىشىپ، دات   

ــا    ــا يولغ ماشــىنىغا ســېلىپ ئهرز قىلىــش ئۈچــۈن قاغىلىقق
 نهچچىـسى   40چىلىرىدىن  يولدا ئۇالرغا يول ئىـش    . چىققان

ــهت     ــۈچه جهســ ــا كهلگــ ــاغىلىق بازىرىغــ ــۇلۇپ، قــ قوشــ
.  يــۈز ئــادەمگه كــۆپهيگهن3، - 2كۆتهرگهنلهرنىــڭ ســانى 

ــاغىلىق     ــڭ ق ــۇ ۋەقهنى ــرىلهر ب ــاغىلىقتىكى مهســئۇل دائى ق
خهلقىـــگه تهســـىر كۆرســـىتىپ قويىـــشىدىن ئهنـــسىرەپ،  

. ھــازىچىالر ســېپىنى پوســكام تهۋەســىگه ماڭــدۇرۇۋەتكهن
ــكام  ــوغرىالپ   پوس ــكه ت ــددىيهتنى ۋىاليهت ــۇ زى دائىرىلىرىم

بويىچه جهسهت ماشىنىسىنى تېزلىكته    » قاتناش تهرتىپى «
ياركهنـدمۇ خـۇددى پوسـكام      . ياركهندگه ئۆتكـۈزۈۋەتكهن  

. يولىنى تۇتـۇپ، ھـازىچىالرنى يېڭـسارغا ماڭـدۇرۇۋەتكهن        
 900ھازىچىالر سېپى يول ئۈستىدە بارغانسېرى كۆپۈيـۈپ        

ــك  ــادەمگه يهت ــز  «. هنچه ئ ــايىش قىلىمى ــغهردە نام ، »كاش
نــــاھهق «، »ھۆكـــۈمهت قـــاتىلنى جــــازاالپ بهرســـۇن   «

دېگهنــدەك گهپ ـ   » ...تۆكــۈلگهن بــۇ قانغــا قــان ئــالىمىز
سۆزلهر ھازىچىالر سېپىنىڭ بىـرلىكته تهكىـتلهپ تۇرغـان         

بـۇ سـهپ كـېچه ـ كۈنـدۈز      . ئورتاق تهلىپى بولـۇپ قالغـان  
ازغۇن كاشـغهر   تـ . مېڭىپ، جهسهتنى تازغۇنغـا ئهكهلـگهن     
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ــۇپ،     ــسى بول ــر يېزى ــسنىڭ بى ــشهھهر ناھىيى ــاپىز (يېڭى ھ
ــي، .) ئابــدۇلالھ شــۇ يهرلىــك ئىــدى  كاشــغهردىكى ھهربى

كاشغهر ۋالىـسى   (مۈلكى ئىدارىالرنىڭ ئۇيغۇر باشلىقلىرى     
ئوالتـايىۋ، شـىزاڭ ـ    » باشـلىقى «ئىيسا شـاكىر، ھهربىـيلهر   

ــلىقى    ــسىنىڭ باشـ ــاش ئۇچاستىكىـ ــيول بـ ــىنجاڭ تاشـ شـ
) »ئهمهلدار« نهچچه مىللىي    30ن سۇلتان قاتارلىق    تۇراخۇ

ئۇالرنى تازغۇندا توسۇۋېلىپ نهسىههت قىلىپ، پهيلىـدىن    
 نهچـچه   40يهنى ھازىچىالردىن ئاق باغلىغان     . ياندۇرغان

ــسى   ــول ئىشچى ــدار«ي ــڭ » ئهمهل ــۇم  «الرنى ــاتىلنى چوق ق
دېـگهن  » قانغـا قـان ئېلىـپ بېرىمىـز     «،  »جازاالپ بېرىمىـز  
نىپ، كاشغهرغه كېلىپ، نامـايىش قىلىـش       ۋەدىسىگه ئىشى 

ــسىنى     ــى نهتىجى ــڭ كېيىنك ــاپ، ۋەقهنى ــدىن توخت نىيىتى
لېكىن ئارىدىن بىرەر ھهپته ئۆتكهندىن كېـيىن      . كۆتكهن

ھۆكـــۈمهت ئىـــشچىالرنى رازى قىلغـــۇدەك بىـــرەر ئىپـــادە 
ــر تهرەپ  . كۆرســىتهلمىگهن قاتىــل مهسىلىــسى ۋاقتىــدا بى

شـيول لېنىيىـسىدىكى    قىلىنمىغانلىقى سهۋەبلىك پۈتۈن تا   
ــد،   1000 ــاغىلىق، پوســكام، ياركهن ــلهن ق  دەك ئىــشچى بى

يېڭىسار، كاشغهر قاتارلىق جايالردىكى نۇرغۇنلىغان ئاممـا       
بۇ ۋەقهدىـن خهۋەر تېپىـپ، ھۆكـۈمهت بىـلهن ئـارمىيىگه            

بۇ ھالهت بارا ـ بـارا    . نارازى بولۇش كهيپىياتىدا بولۇشقان
ســـۈپىتىدە » ريامــان خهۋە «پۈتــۈن جهنــۇبى شــىنجاڭغا    

لىقىغــا »ئىتتىپــاق«ئــارمىيه ـ خهلــق   . تارقىلىــپ كهتــكهن
ــان  ــانلىق تهســىرات ئهۋج ئالغ گاۋشــۈي ۋە گاۋشــۈي . زىي

ــان     ــشقا تۇتقــ ــۇ ئىــ ــڭ بــ ــارمىيه ئهربابلىرىنىــ تهرەپ ئــ
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ــسى  ــۆتهپ    «پوزىتسىيى ــپه ئ ــاتتۇق، ۋەزى ــاز ئ ــاۋا قوت ــز ي بى
ــولىمىزنى     ــلهن ي ــسىزلىق بى ــشچىالر ئورۇن ــدا ئى كېتىۋاتقان

ــتى ــۈمهت    . توس ــك ھۆك ــسا يهرلى ــى بول ــشىلىك گېپ تېگى
قوتـازنى  . ئارقىلىق بىـزگه دېيىـشىگه تېگىـشىلىك ئىـدى        

ــي . ئېتىــشنى ليهنجــاڭ بۇيرىغــان  گاۋشــۈي پهقهت ھهربى
ئـۇنى قانـداق قىلىـپ گۇناھكـار        . بۇيرۇقنىال ئىجرا قىلدى  

مهرھـۇم  . دېگهنـدىن ئىبـارەت بولغـان     » دېگىلى بولسۇن؟ 
 كاشـــغهرلىك مهشـــهۇر ھـــاپىز ئابـــدۇلالھنىڭ جهســـىدى

ــدارالرنىڭ داغــدۇغىلىق ۋەدە بېرىــشى ۋە ئاجايىــپ     ئهمهل
ــلهن      - 10 ئاينىــڭ - 8قامالشــقان ۋەز ـ نهســههتلىرى بى

ھــــازىچىالر ئــــۆز . كــــۈنى تازغۇنــــدا دەپــــنه قىلىنغــــان
ئىش » گهپ ئاڭالپ «تهلهپلىرىنىڭ ئاقىۋەتلىرىنى كۆتۈپ    

نىـڭ  سـېرىق داۋان دوبهن   . ئورۇنلىرىغا قايتىپ كېتىشكهن  
يــول ئىــشچىلىرى يهنــى ھــاپىز ئابــدۇلالھنىڭ ) بازىنىــڭ(

قان «خىزمهتداشلىرى مهرھۇمنىڭ قېنى تۆكۈلگهن جايغا      
ــاق ــام بهرگهن» قىرغ ــاتىرە   . دەپ ن ــڭ خ ــدا مهرھۇمنى يول

ــان  ــلهپ چىققـ ــكهن     . قهبرىـــسىنى تىكـ ــۆتكهن ـ كهچـ ئـ
ئىشچىالر ئارىسىدا مهرھۇم ئۈچۈن بۇ قهبرىگه دۇئا قىلىپ    

لهپ ئېچىنىدىغان ئـادەت شـهكىللهنگهن      ئۆتىدىغان، ئهس 
ۋە تهدىرىجى بۇ قهبـرە كىـشىلهرنىڭ بـۇ زامانـدىن، خهلـق         
ــاتىلنى جازالىمىغـــــان     ــسىدىن، قـــ ــازاتلىق ئارمىيىـــ ئـــ
ــدارالردىن    ــي ئهمهل ــان مىللى ــسى يالغ ــۈمهتتىن، ۋەدى ھۆك
ئاغرىنىپ، ئىچىـگه تىنىـپ، نـادامهت بىـلهن دۇئـا قىلىـپ         

ــاۋا   ــا، تـ ــىيهتلىك جايغـ ــدىغان خاسـ ــسىگه ئۆتىـ پ قهبرىـ
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ۋە ) جامــائهت پىكرىنىــڭ(خهلقنىــڭ . ئايلىنىــپ كهتــكهن
ــلهن ھۆكــۈمهت    ــى بى ــاتتىق تهلىپ ــشچىلىرىنىڭ ق ــول ئى ي

ــدا كاشــغهر يېڭــشهھهردە  -10 يىلــى - 1980ئــاخىرى   ئاي
يىغىــن ئېچىلىــپ . جاۋابكــارنى ســوتالش يېغىنــى ئاچقــان

قاتىلغــا جــازا ھۆكــۈم قىلىــش باســقۇچىغا كىرگهنــدە بىــر   
ــسىم ھهرب ــۇالپ   قى ــارنى ســوت ئۈســتىدىال ب ــيلهر جاۋاپك ى

كېـيىن ئـاپتونوم   . قىاللمىغـان » چارە«سوتچىالر  . كهتكهن
بۇ توغرا بولمىغان ھهرىـكهت،   «رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى    

» ..قاتىلنى بـۇالپ كهتكهنلهرنـى سۈرۈشـته قىلىـش الزىـم        
دە رەئىـس ئىـسمايىل     » شىنجاڭ گېزىتـى  «دېگهن ئېالننى   

» مۇۋاپىــق ھهل قىلىــش«قىلىــپ ئهھــمهت نامىــدا ئــېالن 
ۋاقىت ئۆتكهنسىرى يېڭى ئهنزە  . تهشهببۇسى تهكىتلىگهن 

ئۆزگىرىـپ  ... كونا ئهنزىگه، تىرىك ئهنزە ئۆلـۈك ئهنـزىگه         
. لىكـى پهيـدا قىلىنغـا     »ۋاقىت غهنىمهت «گاۋشۈي ئۈچۈن   

 يىلىغىـــچه مۇناســـىۋەتلىك پـــارتىيه، ھۆكـــۈمهت، - 1982
 تهۋەســــىدىن ھهربىــــي ئــــورۇنالر مهرھۇمنىــــڭ ئــــائىله

) مهرھۇمنىڭ ئانىسى قهمبهرخـان باشـلىق كىـشىلهردىن       (
ــرىش   ــال ســوراش، نهپهقه بې ــش«ھ ــل «، »رازى قىلى قايى

خىزمىتىنـى ئىـشلهپ    » چىرايلىق ھهل قىلىـش   «،  »قىلىش
ــجه« ــان» نهتى ــى - 1984. قازانغ ــدا - 9 يىل ــان ( ئاي قۇرب

ئــۈرۈمچى ھهربىــي رايونىنىــڭ ســابىق  ) ھېيــت بايرىمىــدا
شـــاۋچيهنفۇ باشـــلىق رەھـــبهرلهر ھـــاپىز    ســـىلىڭيۈەنى 

ئـارمىيه  «ئابدۇلالھنىڭ ئائىلىسىگه ھـال سـوراپ كېلىـپ         
ــاقىلىقى ــق ئىتتىپــ ــاقلىقى«، »خهلــ ــلهر ئىتتىپــ » مىللهتــ
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ــاننى   ــشلهپ، قهمبهرخـ ــسى ئىـ ــۈينى «تهربىيىـ مهن گاۋشـ
كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىمهن، مهن ئۇنى ئۆز ئوغلۇم قىلىشنى،        

شىنجاڭ «نى  » مهنئۇنىڭ ئهركىن ياشىشىنى تهلهپ قىلى    
ــى  كۈنىـــدىكى - 5 ئاينىـــڭ - 8 يىلـــى - 1985» گېزىتـ
ــا  . دە ئــېالن قىلغــان) ســانىدىن دېــمهك، ھۈرمهتلىــك ئان

دېـگهن  » بـاالم «قـاتىلنى   . ئوغلىنىڭ خۇنىدىن كهچـكهن   
زۇۋانى بىـلهن پۈتـۈن جهمئىيهتتىكـى مىللىـي ئۇچقـۇننى           

ئۆچۈرۈپ تاشالش ) مىللىي ھېسسىيات ئۇچقۇنى ئهلۋەتته (
پۈتـۈن  . ۇنىنى ئوينايدىغان بىچارىگه ئايلىنىپ قالغان     ئوي

ــى      ــاقتىكى قهبرىن ــان قىرغ ــسىدا ق ــشچىلىرى ئارى ــول ئى ي
ــات      ــسى قانـ ــلىق تهربىيىـ ــرە قاتۇرماسـ ــپ، قهبـ ئۆرۈۋېتىـ

ــدۇرۇلغان ــي . ياي ــزمهت«ئهمهلى ــدۇرۇلغان»خى . لهر جانالن
ــپ   ــۇنداق قىلىــ ــى - 1984شــ ــرە  - 10 يىلــ ــدا قهبــ  ئايــ

ارازى بولـۇپ، قهبرىنـى قايتـا       ئىـشچىالر نـ   . چېقىۋېتىلگهن
ــان ــچه قېــتىم     . قاتۇرغ ــر نهچ ــاتۇرۇش، چېقىــۋېتىش بى ق

 ئايدا قهبرىنىـڭ    -12 يىلى   - 1984ئاخىرى  . تهكرارالنغان
ــاش     ــا ياســـ ــۇپ، قايتـــ ــان بولـــ ــى چېقىلغـــ چېقىلغىنـــ

 ئايـــدا مهركهزدە - 12 يىلـــى - 1984. چهكلىـــۋېتىلگهن
نىــڭ مهخــسۇس مــۇخبىرى » جېفاڭجۇنبــاۋ«چېقىــدىغان 

ــۇ   ۋاڭ  ــهن بـ ــسىگه ئاساسـ ــڭ ھاۋالىـ ــو مهركهزنىـ جىيهنگـ
  . مهسىلىنى تهكشۈرۈپ كهلگهن

ــى - 1985 ــۇخبىرى   - 5 يىل ــاگېنتلىقى م ــدا شــىنخۇا ئ  ئاي
ــر قىــسىم    ــارلىق بى ــا«گــوي دېجــۇڭ قات ــۇخبىرالر » كاتت م

شـۇندىن كېـيىن   . كېلىپ بۇ ئىـشنى تهكـشۈرۈپ قايتقـان       
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ــا    ــاڭ، يوجــولى الرغ ــدىن خۇياۋب ــشچىلىرى نامى ــۈن ئى پۈت
تېلېگىرامما » مهسىلىنىڭ ھهل بولغانلىق خۇش خهۋىرى «

  .قىلىپ يولالنغان
ئهنه شـۇنداق   » قوتـاز ۋەقهسـى   «دېمهك، خهلق ئاغزىدىكى    

  .ئاخىرالشقان
مهن ۋەقه يۈز بهرگهن سېرىق داۋان دوبهننىڭ ئالدىدىكى       

مهرھۇمنىـڭ  . بۇ جاينى كۆز يېشىم بىلهن زىيارەت قىلـدىم  
ــله قـــ  ــتىدە خىزمهتداشـــلىرى بىـــلهن بىلـ ــار ئۈسـ ېلىن قـ

يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ، مهرھۇمنىـڭ قېنـى تۈكـۈلگهن يهرگه         
  !ئامىن. ئۇزاق دۇئا قىلدىم

   
  »كۆسهي ئىنقىالبى «- 4
  »مهسجىد ۋەقهسى«
  

تـۆگىچى كوچـا    «قاغىلىق بازىرىنىڭ تۆگىچى كوچىـسىدا      
. دەيدىغان بىـر كـۆركهم مهسـجىد بـار ئىـدى          » مهسجىدى

 يىلـى   - 1960. وقـۇيتتى  دەك جامائهت ناماز ئ    400ئادەتته  
بازارلىق ھۆكۈمهت بـۇ مهسـجىدنى خهلقـتىن تارتىۋېلىـپ          

. يهنــى پىــله باقىــدىغان ئــورۇن قىلىۋالغــان» پىــله خانــا«
دەپ تاختــاي » بــازار كوممۇناســىنىڭ پىــله كارخانىــسى«(

 يىلى خهلقنىڭ قاتتىق تهلىپى بىلهن    - 1961. ئېسىۋالغان
ــرىلگهن   ــدۇرۇپ بېـ ــكه يانـ ــجىد خهلقـ ــيهت مهدە. مهسـ نىـ

ــيىن   ــدىن كېـ ــجىدنى  - 1975ئىنقىالبىـ ــۇ مهسـ ــى بـ  يىلـ
قــاغىلىق ناھىيىلىــك سىياســىي كــېڭهش ئۆتكۈزۈۋېلىــپ، 



 126

چېقىـپ، بــۇزۇپ  ياغـاچ ـ تاشـلىرىنى سىياســىي كــېڭهش      
ــكهن  ــسىگه ئهكهتـ ــر  . ئىدارىـ ــورنىنى بىـ ــجىدنىڭ ئـ مهسـ

ــائهتچى خهنــزۇ   ــپ كهلــگهن (س ــۆي، دۇكــان  ) ئېقى گه ئ
ــشقا بهرگهن ــ . سېلىۋېلى ــېكىن خهن ــاي  ل ــالغىلى ئۇنىم زۇ ئ

سىياســىي كــېڭهش . باشــقا يهردىــن ئــۆي ئــورنى ئالغــان 
ــك     ــورنىنى ناھىيىلى ــجىدنىڭ ئ ــاخىرى مهس ــادەملىرى ئ ئ
ساقچى ئىدارىـسىنىڭ كـادىرى ئىـدرىس تـۇختى دېـگهن           

ــرىم قىلغــان   ــۇلنى كى ــپ پ . كىــشىگه ئهرزان ســېتىپ بېرى
ئىدرىس تۇختى مهسجىدنىڭ قالدۇق تـاملىرىنى چېقىـپ،        

خهلـق نـارازى    . ىدىن ئۆي سېلىشنى باشلىقان   تۈزلهپ يېڭ 
مهسجىد يېرىگه مهسجىد سالىمىز، مهسجىد يېرى    «بولۇپ،  

قولىمىزغــا قــايتۇرۇپ بېرىلــسۇن، ھۆكــۈمهتكه پــۇل الزىــم  
دېگهن پىكىرنى تهكرار ـ  » بولسا، قانچه پۇل دېسه بېرەيلى

قـاالق  «. تهكرار ئوتتۇرىغـا قويۇشـقان بولـسىمۇ، ئاقمىغـان        
دەپ رەت » ان ئادەملهرنىــــڭ پىكــــرى يامــــ«، »پىكىــــر

ــۋېتىلگهن ــشنى  . قىلىــ ــۆي سېلىــ ــۇختى ئــ ــدرىس تــ ئىــ
ئامما نارازى بولـۇپ، كېچىلىـرى تـاملىرىنى        . توختاتمىغان

ئىــدرىس تــۇختى كۈنــدۈزى تــام    . ئۆرۈۋېتىــپ تۇرغــان 
ــالهت     ــدىغان ھ ــرى ئۆرۈۋېتى ــق كېچىلى ــالىدىغان، خهل س

 ئىدرىس تـۇختى بـۇ ئىـشنى شـۇ        . خېلىغىچه تهكرارالنغان 
مهھهللىدىكى بارات مولالمدىن كۆرۈپ يۈرگهن بولـسىمۇ،       

ئاممـا بىـلهن    . ھامان ئۆينى سـېلىپ كۆچـۈپ كىرىۋالغـان       
ــدە    ــڭ نهزىرىــ ــشىپ، خهلقنىــ ــغ زىددىيهتلىــ ــۇ تىــ تىغمــ

. قــا ئايالنغــان»زومىــگهر ئىــت«، »نهپرەتلىــك دۈشــمهن«
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خهلقنىڭ ماڭىـدىغان يولىغـا تهكـرار ـ تهكـرار سـۇ قويـۇپ        
. تۇرغـان » تاقابىـل «گه ئىلمىغـان،    بهرگهن، خهلقنى كـۆز   

ناھىيىلىك يىغىـۋېلىش پونكىتىغـا سـوالپ قويۇلغـانالرنى         
ــى     ــۇش، خهلقنـ ــقا قويـ ــېلىش، پوسـ ــشقا سـ ــپ ئىـ ئهكىلىـ

ــا ئۆزىنىــڭ گۇجــاڭلىق ئهمهلىــدىن راســا  ... قورتۇتــۇش ت
 يىلى شۇ كۇچـا خهلقـى ھۆكـۈمهتنى         - 1980. پايدىالنغان

ــى خهلقنىــڭ مهســجىد سېلىــشىغا    ئېلىــپ مهســجىد يېرىن
ھۆكــۈمهت . بېرىــشىنى تهلهپ قىلىــپ ئىلتىمــاس يازغــان 

تهرەپ مهسـجىد سېلىـشقا باشـقا يهر ھهل قىلىـپ بېرەيلـى      
ــاۋابنى بهرگهن  ــگهن جـ ــاي  . دېـ ــق ئۇنىمـ ــلى «خهلـ ئهسـ

. دېيىــشىپ قــاتتىق تۇرۇشــقان» مهســجىد يېرىنــى ئــالىمىز
ئاخىرى ھۆكۈمهت ئۆي سېلىۋىلىشقا باشـقا يهر بېرىـشنى،         

. خهلقكه بوشىتىپ بېرىشىنى تاپىلىغـان    مهسجىد ئورنىنى   
ئىدرىس تۇختى ئۆي سـېلىش چىقىمىنـى باھـانه قىلىـپ،           

ئاخىرى جامائهت ئىدرىس   . يهنىال خهلق بىلهن زىتالشقان   
ئــۆي ســالغاندا بولغــان   (تۇختىغــا ئــۆي ســېلىش پــۇلى    

يىغـــپ ھۆكـــۈمهت ) ئومـــۇمىي چىقىمىـــدىن ئاشـــۇرۇپراق
نىنى بوشـاتقىلى  ئارقىلىق بهرگهندىمۇ يهنىال مهسجىد ئـور    

ــان ــۇ  . ئۇنىمىغـ ــى ھېچكىممـ ــلى چىقىمىنـ ــجىد ئهسـ مهسـ
ــان ــدا خهلـــق - 1 يىلـــى - 1981. سۈرۈشـــته قىلمىغـ  ئايـ

مهسجىد سېلىشقا ماتېرىيـال تـوپالپ ۋە توشـۇپ مهسـجىد           
ئاممىنىڭ بېـسىمى بىـلهن ئـاخىرى     . ئهتراپىغا دۆۋىلىگهن 

لــېكىن . ئىــدرىس تــۇختى كۆچۈشــكه مهجبــۇر بولغــان    
ــات  ــۆيلهرنى بوش ــېلىۋالغان  ئ ــۇپ س ــشكلىرىگه قۇل . ماي ئى
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» ئۆيدە تېخى بىر نهرسىلىرىم بـار     «،  »كۆچۈپ بواللمىدىم «
ــوزىۋەتكهن  ــى ســــ ــۇش  . دەپ ۋاقىتنــــ ــق قۇرۇلــــ خهلــــ

ئــــاخىرى جامــــائهت ۋەكىللىــــرى بــــۇ . باشــــلىيالمىغان
ئىـــشكلهرنى ئېچىـــپ، ئـــۆيلهردىكى ئهســـكى ـ تۈســـكى    
نهرسىلهرنى بىر يهرگه يىغىپ قويۇپ، مهسـجىدنى ياسـاپ         

 كــــۈنى - 12 ئاينىـــڭ  - 1 يىلـــى  - 1981. پۈتتـــۈرگهن 
ــۈزگهن  ــىمىنى ئۆتكـ ــۇ . مهســـجىدنىڭ پۈتـــۈش مۇراسـ شـ

مۇراســـــىمدىال مهســـــجىدنىڭ ئىمـــــام، مـــــۇئهززىنلىرى  
بۇ مهسجىدنىڭ پهرداز قۇرۇلۇشـى جىـددى       . تهيىنلهنگهن

 كـــۈنى - 13 ئاينىـــڭ - 1. قىلىنىۋاتقـــان پهيتـــته ئىـــدى
تۇيۇقــسىز ئــوت مهســجىدكه )  كــۈنى- 2مۇراســىم بولــۇپ (

مهھهلله خهلقى تهرەپ ـ تهرەپتىن كېلىـپ ئـوت    . كهتكهن
ناھىيىلىــك رادىئــۇ ئــۇزۇلى بــۇ . ئۆچۈرۈشــكه كىرىــشكهن

ــان   ــال ئاڭالتقـ ــى دەرھـ ــان (خهۋەرنـ ــان ئاڭالتقـ .) ھاۋاخـ
مهسجىد ئىنتايىن زىچ مهھهللىـدە تۇتـاش ئـۆيلهر بىـلهن            
ــا      ــا ھهتت ــۈن كوچىغ ــۈن، پۈت ــانلىقى ئۈچ ــۇپ تۇرغ تۇتۇش

پــى  بازىرىغــا ئــۈت تۇتۇشــۇپ كېــتىش خهۋاھىيهپۈتــۈن نــ
. پهيدا بولغان، ھۆكۈمهت ئوت ئۆچۈرۈشكه ئارىالشـمىغان      

ــكه ئاققـــان  ــازار خهلقـــى مهســـجىد تهرەپـ مهســـجىد ۋە . بـ
ــان   ــۈلگه ئايالنغـ ــىلىرى كـ ــۈن نهرسـ ــجىدنىڭ پۈتـ . مهسـ

ناھىيىلىك ساقچى باشلىقى ھوشۇر مامۇت، ئـاينۇرا ھـاپىز         
، كــــۆرمىگهن بولــــۇپ قاتــــارلىق ئهمهلــــدارالر بىــــتهرەپ

ئىدرىس تـۇختى مهسـجىدنى     «خهلق ئارىسىدا   . تۇرۇشقان
ــان ــسهم دەپ توپاكاۋاتقــ ــكه (» كۆيدۈرۋەتمىــ كۆيدۈرۈشــ
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. دەپ گهپ تارقىلىپ كهتكهن   ) قهسهم ئىچكهن دېمهكچى  
بـۇ ئـوتنى ئىـدرىس تـۇختى        «دېمهك، خهلقنىڭ نهزىرىـدە     

. دېـــگهن قىيـــاس ئۈســـتۈنلۈكنى ئىگىلىـــگهن» قويـــدى
ــ ــۇنداق قىلىـ ــان  شـ ــوت قويغـ ــۈمهتتىن ئـ ــق ھۆكـ پ خهلـ

ــشۈرۈشنى تهلهپ    ــۇختىنى تهكـ ــدرىس تـ ــايهتچى ئىـ جىنـ
ــدا،  . قىلغــان ــارازىلىق كۆتۈرۈلىــشى بولىۋاتقان خهلقنىــڭ ن

ئىــــدرىس تــــۇختى ناھىيىلىــــك ســــاقچى ئىدارىــــسىغا  
. ى قـاتتىق قوغـدىغان    ساقچى ئىدارىسمۇ ئـۇن   . كىرىۋالغان

 14،    - 13 ئاينىـڭ    - 1رى كهسكىنلىـشىپ،    ېۋەقه بارغانس 
 كـــۈنلىرى خهلـــق نـــاھىيه بازىرىـــدا نـــارازىلىق - 15 ۋە -

ــۈزگهن  ــايىش ئۆتكـ ــايىۋنى   . نامـ ــاكىمى مۇسـ ــاھىيه ھـ نـ
ــجىدنى      ــۆيگهن مهسـ ــپ، كـ ــدەپ بېرىـ ــپ ھهيـ تۇتۇۋېلىـ

 كـۈنى كاشـغهر ۋالىـسى ئىيـسا شـاكىر           - 15. كۆرسهتكهن
ــي      ــسىم مىللى ــر قى ــدارىلهردىن بى ــك ئى ــلهن ۋىاليهتلى بى

يــدا بولــۇپ، خهلقــتىن نامايىــشنى ئهمهلـدارالر قاغىلىققــا په 
ھۆكــۈمهت «لــېكىن خهلــق . توختىتىــشنى تهلهپ قىلغــان

قىرىـشىپ  ردەپ ۋا » ئوت قويغان ئادەمنى تېپىپ بهرسـۇن     
 10نامايىـــشچىالر قوشـــۇنى  . نامايىـــشنى توختاتمىغـــان 

ــكهن  ــشىپ كهت ــاقچى  . مىڭــدىن ئې ــك س ــق ناھىيىلى خهل
ــدىغا ســېلىپ، ناھىيىلىــك   ــامۇتنى ئال  باشــلىقى ھۇشــۇر م
ساقچىدىن ئىدرىس تـۇختىنى چىقىرىـپ بېرىـشنى تهلهپ         

ئىدرىس تۇختىنىڭ ناھىيىلىك ساقچىغا قېچىـپ   . قىلغان
كىرىۋېلىــشى، ناھىيىلىــك ســاقچىنىڭمۇ ئــۇنى ئهلــدىن     

ــڭ    ــشى خهلقنى ــۇرۇپ ساقلى ــدرىس  «يوش ــجىدكه  ئى مهس
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دېـــگهن گۇمـــانىنى يهنىمـــۇ » تـــۇختى ئـــوت قويىـــۋەتتى
 كاشــغهر مهمــۇرى  كــۈنى- 16 ئاينىــڭ - 1. كــۈچهيتكهن

مهھكىمىسىنىڭ جىددىي بۇيرۇقى بىلهن پۈتۈن ناھىيىدە      
. ھهربىـي ھــالهت جاكارالنغـان، ئىــش تېخىمـۇ چوڭايغــان   

خهلق مهسجىدنىڭ چاال كۆيگهن ۋاسا، ياغاچ پارچىلىرىنى       
ــۈرۈپ   ــۈكلىرىنى كۆت ــاز كۆي ــسۇن بېــسىم«جهينهم ، »يوقال

پ  جان تىكى  دىنىمىزنى«،  »ياشىسۇن ئىسالم جهمئىيىتى  «
ــدايلى ــدەك شــ » قوغ ــۇ  ودېگهن ــشىپ، كوچىم ئارالرنى توۋل

دەپ » جىنايهتچىنى تۇتايلى «. كوچا نامايىشنى ئۇلغايتقان  
 كـۈنى قـاغىلىق بـازىرىنى       - 17 ئاينىـڭ    - 1. قىراشقانرۋا

پۈتــۈن يــول ئېقىنلىـــرى   . ھهربىــيلهر قــاپالپ كهتــكهن   
ــان   ــال قىلىنغ ــي قام ــڭ  . ھهربى ــشچىالرمۇ قاغىلىقنى نامايى

ــاقباش،  ــا،    ئوش ــا، گۇم ــراق يېزىلىرىغ ــارلىق يى ــار قات كۆكي
پوســــكامالرغا مهدەت بېرىــــشنى ســــوراپ ئـــــادەملهرنى    

ــكهن ــى    . ئهۋەت ــارمىيه تهرەپ خهلقن ــۈمهت، ئ ــېكىن ھۆك ل
جىمىقتۇرۇشنىڭ ھهممه تهدبىرلىرىگه جىددىي تهييـارلىق      

مهخـــسۇم » موللىـــسى«قاغىلىقنىـــڭ مهشـــهۇر . كـــۆرگهن
وختىتىش ۋەزى ھـــاجىنى نامايىـــشىچىالرغا نامايىـــشنى تـــ

ئېيتىـــشقا قـــاغىلىق جامهســـىنىڭ پهشـــتىقىغا چىقىرىـــپ  
. ۋەزىـسىنى قىلـدۇرغان   » ھۆكۈمهت ئهمرىگه بويسۇنۇش  «

خهلـق  . خهلق ئۇنىمۇ ئاڭلىماي نامايىشنى داۋامالشتۇرغان    
ئىچىدە ئابدۇكېرىم قـارىم بىـر جهينامازنىـڭ ئوتتۇرسـىنى          
ــسۇم ھاجىنىــــڭ   ــۈزۈپ، مهخــ ــا ئۆتكــ ــشىپ، بوينىغــ تېــ

ــىههتل ــدۈرگهن نهســ ــارازىلىق بىلــ ــشنى . ىرىگه نــ نامايىــ
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ــان ــك   . ئۇلغايتق ــۆلىكى ناھىيىلى ــر ب ــشچىالرنىڭ بى نامايى
ــدە،    ــۇپ بېــسىپ كىرگهن ھۆكــۈمهت قورۇســىغا تهلهپ قوي
ــاممىنى      ــلهن ئ ــالتهكلىرى بى ــوك ك ــاقچىالر ت ــي، س ھهربى

ــا ئالغـــان، 104ئـــۇرۇپ، نهق مهيدانـــدىال   ئـــادەمنى قولغـ
ــۇھهممهد تۇخــس   ــارىم، م ــدۇكېرىم ق ۇنجان، ئۆمهرجــان ئاب

مهخسۇمالرنى نامايىشچىالرنىڭ ۋەكىللىرى، يېتهكچىلىرى 
دەپ ئاالھىدە تۇتۇش داغدۇغىـسى بىـلهن ھهيـۋە قىلىـپ،           

ــاننى  ــدىال ئۆمهرجـ ــدۇكېرىم 10نهق مهيدانـ ــق، ئابـ  يىللىـ
ــارىنى  ــسۇنجاننى  8قـ ــق، توخـ ــا  6 يىللىـ ــق قاماققـ  يىللىـ

البىي ئهكسىلئىنقى«نامايىشىنى  . ھۆكۈم قىلغان ) تۈرمىگه(
 مىڭــدىن ئــارتۇق ئــادەم 10. دەپ بېكىــتكهن» ھهرىــكهت

ــۇتهن،     ــۈن خ ــتۇرۇش ئۈچ ــشنى باس ــۇ نامايى ــقان ب قاتناش
 ماشــىندا ھهربىــي يــۆتكهپ   300كاشــغهر تهرەپلهردىــن  

 مىڭـدىن كـۆپرەك ھهربىـي بـار         15يهرلىكـته   . (كېلىنگهن
 نهچــچه ئــايرۇپىالن ھــاۋادىن ھهيــۋە قىلىــپ،  10) ئىــدى

ناھىيىنىـڭ  . يلىنىپ ئۇچۇپ يـۈرگهن   قاغىلىق بازىرىنى ئا  
ــان  ــشى توختىتىلغـ ــۈن قاتنىـ ــۇرۇش      . پۈتـ ــۈرۈش ـ تـ يـ

ئوقــۇش . دۇكــانالر تــاقىۋېتىلگهن. كىنىــشكىالشتۇرۇلغان
ــان  15. توختىغــان ــان ئېچىلمىغ ــداق دۇك .  كــۈن ھېچقان

بـۇ خىـل ئۇرۇشـقا      . تۇتقانالرنى ئىنتـايىن قـاتتىق ئۇرغـان      
 پۈتــۈن .ھۇشــۇر مامۇتنىــڭ ئــوغلى يېتهكچىلىــك قىلغــان

 - 16 ئاينىــڭ - 3بېــسىقتۇرۇش، ھهربىــي ئىــدارە قىلىــش 
ــدىن  ــڭ - 8كۈنىـ ــان - 1 ئاينىـ ــۈنىگىچه داۋام قىلغـ .  كـ

ــڭ    ــۈمهت قىلىقلىرىنى ــۇقىرىقى ھۆك ــلىقى«ي ــۇراق » باش ت
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نامايىشچىالر قوراللىق  ... دېگهن كىشى بولغان  » سىلىڭ«
بېسىقتۇرۇلۇش ئېهتىمالىنى كـۆزدە تۇتـۇپ، مهسـجىدنىڭ        

ــۆيگه ــاال كـ ــاچلىرىنى چـ ــهيلىرىنى(ن ياغـ ــۇال كۆسـ ) چۇچـ
) كۆسهي كۆتۈرگهنلهر سهپلىرىنى تۈزۈشۈپ   (كۆتۈرۈشۈپ  

ــۇ     ــشىلهر ب ــك كى ــسىم يهرلى ــر قى ــۈرگهنلىكى ئۈچــۈن بى ي
ــى  ــى «ھهرىكهتنــ ــهي ئىنقىالبــ ــقان» كۆســ . دەپ ئاتاشــ

توقمــاقالر بىــلهن » كــالتهك«، »ياغــاچ«ھۆكۈمهتمــۇ بــۇنى 
ــ، ئۇالرنىـــڭ»ئهكـــسىلئىنقىالب«هن كۆتـــۈرۈلگ ئارى و شـ

. دېگهنــدىن ئىبــارەت» ياشىــسۇن ئىــسالم جۇمهــۇرىيىتى«
ــى  « ــك ھهرىكىت ــي بۆلگۈنچىلى ــۇل مىللى ــدەك » نوق دېگهن

لېكىن خهلق بـۇ نامايىـشقا ياغـاچ        . نامالر بىلهن باھالىغان  
ياشىـسۇن  «. كۆيۈكلىرىنى پاكىـت ئۈچـۈن كۆتۈرۈشـكهن      

لــېكىن نامايىــشنى . دەپ توۋالشــقان» ئىــسالم جهمئىيىتــى
 نهچـــچه كىـــشىنى تۇتۇشـــقا، ياغـــاچ 100چىالر باســـتۇرغۇ

سـۆزىنى  » ئىسالم جهمئىيىتى «دەپ  » قۇرال«پارچىلىرىنى  
دەپ ئۆزگهرتىپ بېسىقتۇرۇشنىڭ   » ئىسالم جۇمهۇرىيىتى «
  .دەسمايىسى قىلىشقان» جىنايهت«

نىـڭ  »جىنـايهتچى يېتهكچىلىـرى   «بۇ ۋەقهنىڭ ئاتـالمىش     
پ قويـۇپ   يىل تۈرمىـدە تۇتۇلـۇ  3 يىل، ئاخىرىسى   4ئالدى  

 يــۈەن 5000مهســجىدنى ياساشــقا ھۆكــۈمهت . بېــرىلگهن
ــاردەم بهرگهن ــجىد . يـ ــق  - 85مهسـ ــۈپ خهلـ ــى پۈتـ  يىلـ

ــارازىلىقى« ــان» ھهل» «نــ ــاغىلىق  . قىلىنغــ ــېكىن قــ لــ
ناھىيىلىـك  ― خهلقىنىڭ بۇ قېتىم بىر گۇڭئهن خـادىمى        

ســاقچىنىڭ بۆلــۈم باشــلىقى ئىــدرىس تــۇختى ئۈچــۈن      
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 يۇقىرىقىــــدەك ھۆكۈمهتنىــــڭ خهلقــــكه كۆرســــهتكهن  
ناھايهت ئىدرىس تۇختى   . مهڭگۈ ئۇنتۇلمايدۇ » كارامىتى«

  .ئۈرۈمچىگه يۆتكىۋېلىنىدى؟ خاالس
   
   باال ۋەقهسى- 5
  ) ئاۋغۇست ۋەقهسى- 20(
  

 ئاۋغۇست كۈنى، قـاغىلىق ناھىيىلىـك       - 20 يىلى   - 1980
 ياشـلىق بىـر     11سۇ ئىدارىسىنىڭ ئالدىدىكى چـوڭ يولـدا        

شـوپۇرى بىـر    ( بىر ھهربىي ماشـىنا      )ئۇيغۇر(ئوغۇل بالىنى   
ــزۇ  ــي خهن ــدۇ ) ھهربى ــسىپ ئۆلتۈرۈىۋېتى ــسىدىن بې . مېڭى

ــسى   ــڭ دادى ــسى  - 7بالىنى ــڭ ئوقۇتقۇچى ــاي مهكتىپىنى  م
ــدى ــدىن  . ئى ــز ھهيدەلگهنلىكى ــۇنى ماشــىنىنىڭ بهك تې ب

ــوالتتى  ــشكه بـ ــسه دېيىـ ــان ھادىـ ــال . بولغـ ــوپۇر دەرھـ شـ
 3جهســهت كوچىــدا  . ناھىيىلىــك ســاقچىغا كىرىۋالىــدۇ  

ئـاخىرى بـۇنى كـۆرگهن كىـشىلهر        . سائهت تۇرۇپ قالىـدۇ   
تــۆت ) تولىــسى ياشــالر( مېتىــر خهســىگه ئــوراپ 3بــالىنى 

كېــيىن جهســهت . كوچىنىــڭ دوقمۇشــىغا ئېلىــپ بارىــدۇ 
بىـــر يـــاش بـــاال . كىنوخانـــا ئالـــدىغا يـــۆتكهپ قويۇلىـــدۇ

. جهسهتنىڭ بېشىدا تـۇرۇپ جامـائهتكه نۇتـۇق سـۆزلهيدۇ         
بىـزگه  . ۇنداق يهنجىـپ تاشـالۋاتىدۇ    بىزنى ئۇالر مۇش  ... «

ئىگه يوقمۇ؟ قاتىل كىم؟ ئۇنى كىم ھىمايه قىلىپ ساقالپ         
بــۇ خىــل پائاجىئهلىــك  ! تۇرىۋاتىــدۇ؟ نېمىــشقا؟ خــااليىق 
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ئىشقا چىداپ تۇرۇش مۇمكىنمۇ؟ قانغـا قـان، جانغـا جـان            
  » ...ھۆكۈمهت قاتىلنى قاتتىق جازاالپ بهرسۇن....ئااليلى

جهسـهت ئهتراپىغـا   . ر كۆرسـىتىدۇ بۇ نۇتۇق خهلقـكه تهسـى   
شــۇ ئارىــدا . توپالنغــانالر بىــرەر مىڭــدىن ئېــشىپ كېتىــدۇ

كوچىدىن ئىككـى خهنـزۇ بالىـسى ئۆتكهنـدە، بىـر ئىككـى        
خهنــزۇ بــاال . ئۇيغــۇر بــاال ئۇالرنىــڭ پۇتىغــا تــاش ئاتىــدۇ 

شۇندىن كېيىن ئۇيغۇر ياشالر كوچىدىن  . قېچىپ كېتىدۇ 
غان، بهزىبىــر كوچــا ئــۆتكهن خهنــزۇ شــوپۇرالرنى ئۇرىــدى 

كهزدى خهنــزۇ ياشــلىرىنى ئــۇرۇپ قويىــدىغان ئهھــۋال     
بـۇ چاغـدا كىنوخانـا باشـلىقى ياسـىن          . باشلىنىپ كېتىدۇ 

 نهچــچه خهنزۇنــى كىنوخانىنىــڭ ئــۆيىگه يىغىــپ 30بهگ 
كېــيىن . (يوشــۇرۇپ ئــۇالرنى تايــاقتىن قۇتقــۇزۇپ قالىــدۇ

ــدىن   ــۇنه«ھۆكــۈمهت تهرىپى ــات  » نهم ــۇپ مۇكاپ چــى بول
قــاغىلىق ســاقچىلىرى، بىــر قىــسىم قوغــداش     .) نئالغــا

بــۇ ھهرىكهتنــى (خىزمهتچىلىــرى، مىنــبىڭالر، ھهربىــيلهر  
ــشىدۇ  ــقا كىرى ــنى  100. باستۇرۇش ــۇر ياش ــن ئۇيغ  گه يىقى

ــدۇ  ــۇپ قاماي ــالپ   . تۇت ــۇرۇپ، تىل ــى ئ ــكهن خهلقن ئهگهش
تۇتۇلغانالر ئاساسهن جهمئىـيهت ياشـلىرى      . تارقىتىۋېتىدۇ

ــدى ــا  . ئى ــۆزلىگهن ب ــۇق س ــگهن   نۇت ــولالم دې ــۇردى م ال ت
ــۇ   ــۇپ، ئۇمــ ــسى بولــ ــشىنىڭ بالىــ ــڭ  «كىــ ــۇ ۋەقهنىــ بــ

دېگهن نام بىلهن قاتتىق ئۇرۇلۇپ تـۈرمىگه       » يېتهكچىسى
بۇ ۋەقه بولۇپ ئهتىسى قاغىلىقتىكى خهنـزۇالر       . تاشلىنىدۇ

نامايىش قىلىپ،  ) ئاساسهن ئىدارە جهمئىيهت خهنزۇلىرى   (
ــى   ــۇ ھهرىكهتنـ ــكهت «بـ ــسىلئىنقىالبىي ھهرىـ ەپ د» ئهكـ
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ھهرىــكهت باشــچىلىرىنى قــاتتىق جازاالشــنى    . ســۆكىدۇ
بۇ ھهرىكهت پۈتـۈن قـاغىلىقنى زىلـزىلىگه    . تهلهپ قىلىدۇ 

جهســهت كۆتــۈرگهن بــاال بىــلهن تــۇردى . كهلتۈرىۋېتىــدۇ
خهلــق . مولالمنىــڭ بالىــسىغا ســوتالش يىغىنــى ئېچىلىــدۇ

. سـوت ئــورنىنى ئىـزدەپ ھۆكــۈمهتنى بىئـارام قىلىۋېتىــدۇ   
. ى تهلهپ قىلىـــپ تارقىلىـــپ كهتمهيـــدۇخهلـــق بـــالىالرن

» كهسـتۇق «ئاخىرى ھۆكۈمهت بـالىالرنى بىـر يىللىقـتىن         
ــېالن قى  ــۈم ئـ ــۇ بـــالىالرنى    دەپ ھۆكـ ــق ئـ ــدا، خهلـ لغانـ

ئىمىـن نىيـاز    . ۋېىلپ سـوتقا نـارازىلىق بىلدۈرىـدۇ      ۈكۆتۈر
ــاقالپ      ــالىالرنى ئـ ــۇچى بـ ــر ئوقۇتقـ ــگهن بىـ ــداي دېـ ھىـ

يىن ئوقۇتقـۇچى  كېـ . داۋادا ئۇتىـدۇ . ئادۋۇكـاتلىق قىلىـدۇ  
شـــۇنداق . قـــاغىلىقتىن ئـــۈرۈمچىگه ئالمىـــشىپ كېتىـــدۇ

  .ئاخىرالشقان بولىدۇ» باال ۋەقهسى«قىلىپ 
   
  »مهشئهل نامايىشى «- 6
  )ئهنجانلىقالر ۋەقهسى(
  

 يىلى قـاغىلىق بازىرىنىـڭ ئهنجـان مهھهللىـسىدە          - 1979
ھۆكــۈمهت بىــلهن ) يېــتىم لوقــۇم يېزىنىــڭ بىــر كهنتىــدە(

ۋەقهنىڭ . ىدا مهسجىد ۋەقهسى يۈز بهردى    خهلق ئوتتۇرىس 
ــداق  ــانى مۇن ــسىدىكى  : جهري ــان مهھهللى ــان «ئهنج ئهنج

بهزىلهرنىڭ دېيشىچه، بـۇ مهھهلـله      (» مهھهلله مهسجىدى 
 يىــل بــۇرۇن بىنــا - 50 يىلالردىــن - 80بىــلهن مهســجىد 

داجهيـــــدىن ئـــــۆگىنىش يىللىرىـــــدا يهنـــــى ) بولغـــــان
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 ـ دۈيــلهر   گۇڭشىلىــشىش ئومۇمالشــقان يىلــالردا گۇڭــشى
كېيىنـرەك  . قىلىنغان» سامانخانا«تهرىپىدىن ئىگهللىنىپ  

ھهلـله   يىلـى مه   - 1979. كاال قوتىنىغا ئۆزگهرتىۋېلىنغـان   
ىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ  پخهلقــى مهســجىدنى ياســاش تهلى 

مهســجىد ئهتراپىغــا ماتېرىيــال توپلىغــان ھهم مهســجىد     
ياساشـنى تهسـتىقالپ بېـرىش توغرىـسىدا تـۈزۈم ـ قائىـدە         

ناھىيىلىك . بويىچه سىياسىي كېڭهشكه تهلهپنامه سۇنغان 
سىياسىي كېڭهشـنىڭ بـۇ ئىـشنى بېجىرىـدىغان كـادىرى           

. ئــۆمهر بــاقى ۋاقىتنــى كهيــنىگه ســۈرۈپ جىــم بولىۋالغــان
) شۇجىــسى(ناھىيىلىــك پــارتىيه كومىتېتىنىــڭ باشــلىقى  

 دادۈيىـدە   - 14يېتىم لوقۇم يېزىـسىنىڭ     ) خهنزۇ(شىڭهنۋۇ  
خ مهيدان يىغىنى ئاچقانـدا ئـۆز ئـادەملىرىنى         نه) كهنتىدە(
ـ بۇ مهسجىد ئۈچۈن خهلق توپلىغـان ياغـاچ    ) كادىرالرنى(

 قىلىــشقا بۇيرىغــان ەتــاش ۋە باشــقا نهرســىلهرنى مۇســادىر
يېــتىم .  ھهم بــۇ مهســجىدنى سالغۇزماســلىقنى تاپىلىغــان 

 چـوڭ  2لوقۇم يېزىلىق پارتكومنىڭ باشلىقى ئىدرىس نـۇر        
ــلهن   ــۇر بى ــدىن     تىراكت ــت كادىرلىرى ــزا ـ كهن  50 - 40يې

 قىلىـپ،  ەكىشىنى باشالپ كېلىپ ماتېرىيـالالرنى مۇسـادىر      
بۇ قىلمىشقا  . تىراكتۇرالرغا بېسىپ ئهكىتىشكه كىرىشكهن   

 80 - 70قارشى نارازىلىق بىلدۈرۈپ بۇ يهرگه توپالشـقان        
قاتارلىـــشىپ ) بىـــرەر يـــۈز ئـــائىله كىـــشىلىرى   (ئـــادەم 

 رەتلىـك ئولتۇرۇۋېلىـپ يـۆتكهپ      ماتېرىيالالرنىڭ ئۈستىگه 
ــدۈرگهن   ــارازىلىق بىل ــشكه ن ــدىن  . كېتى ــڭ ئىچى بۇالرنى

توخـــسۇنجان دېـــگهن بىرســـى بىـــر قولىـــدا مهســـجىدكه 
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يىغىلغان قىشتىن بىرنى، يهنه بىـر قولىـدا بىـر كـالتهكنى            
ــۇرۇپ  ــۇپ تـ ــپ   «: تۇتـ ــسىيىدىن كېلىـ ــيه، فرانـ ئهنگىلىـ

ۆزىمىزنىڭ  يۇ، بىز ئ-جۇڭگودا بۇتخانىالرنى سالسا بولىدۇ  
ــدۇ؟       ــشقا بولماي ــساق نېمى ــجىد سال ــۆزىمىز مهس ــرىگه ئ يې
ــۇل   ــىلهن، نوقـــ ــدا مهســـ ــىنجاڭنىڭ بهزى جايلىرىـــ شـــ
مۇسۇلمانالر رايونلىرىدا باشقىالر بۇتخانىالرنى سېلىۋاتىدۇ، 

دەپ ئـۇالر بىـلهن     .... ئۇنى نېمىشقا توسۇپ قالمايـسىلهر؟    
شـــۇنداق قىلىـــپ ھۆكـــۈمهت كىـــشىلىرى . زاكۇنالشـــقان

ــلهن  ــان   بى ــۇش بولغ ــاتتىق توقۇن ــسىدا ق ــق ئوتتۇرى . خهل
ئۇيغـــۇر، ( كه يىقىـــن كىـــشى 150كهچـــته مهھهللىـــدىن 

ــۆزبېكلهر ــارازىلىق نامايىــشى ) ئ كهچلىــك مهشــئهل (― ن
ھۆكۈمهتمـۇ دەرھـال ناھىيـدىكى      . ئۆتكـۈزگهن ) نامايىشى

كــادىر، ســاقچىالرنى يىغىــپ بېــسىقتۇرۇش تهدبىرلىرىنــى  
ــاۋىن ناھىيىلىـــك پا. مـــۇزاكىرە قىلغـــان رتكومنىـــڭ مۇئـ

باشــلىقى ئىــسرائىل ئىــسكهندەر بىــلهن نــاھىيه ھــاكىمى   
قىلىــپ » ھهمــراھ«مۇســايۇۋ بىــر تــوپ كــادىر، ســاقچىنى  

نامايىـــشچىالر ئالـــدىغا بېرىـــپ ئـــۇالر بىـــلهن ســـۆھبهت  
ئۆتكۈزۈشنى تهكىـتلىگهن، نامايىـشچىالرمۇ مـۆمىن قـارىم         

 ، ئاخۇنجان، سابىر ئىشانالرنى ۋەكىـل     ) ياشلىق كىشى  90(
ئىــسرائىل ئىــسكهندەر . قىلىــپ ســۆھبهتكه قاتناشــتۇرغان

ئاھاڭىـدا مـۆمىن   » تهربىـيه «سۆھبهت باشلىنىش بىلهنـال    
دەپ » ...ۋاي ئاتا سىلىنىڭ بالىلىرىدەك ئـادەم  ... «: قارىغا

ــشان      ــابىر ئى ــلهن س ــارى بى ــۆمىن ق ــۇچه م ــز ... «بولغ بى
سېنىڭ ئاتاڭ ئهمهس، ئاتـاڭ بېيجىڭـدە، ئاتـاڭنى تېپىـپ           
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دېـــگهن ســـۆز بىـــلهن ئۇنىـــڭ » ..گىـــن ئهبـــلهخئاتـــا دې
تۇتۇشـۇش،  . سـۈركېلىش كـۈچهيگهن   . داۋىسىنى بهرگهن 

ئارىـــدىن ئـــاز ئۇتـــۇپال كـــادىر، . بۇغۇشـــۇش باشـــالنغان
ــان   ــپ يوقالغ ــسنى يهپ قېچى ــتىن دەككى . ســاقچىالر خهلق

ــق شــۇ كېچىــدىال مهســجىدنىڭ تېمىنــى قوپــۇرۇپ       خهل
ىلىــك ئهتىــسى مهســجىد پــۈتهي دېگهنــدە ناھىي . بولغــان

ــپ     ــاپهت بېرىـ ــرىگه زىيـ ــڭ ۋەكىللىـ ــۈمهت ئۇالرنىـ ھۆكـ
غـا  » بىر قىـسىم كـادىرالر    «ئۆزلىرىدىن ئۆتكهن خاتالىقنى    

ــان  ــاقۇل بولغ ــكه نام مهســجىد ناھــايىتى  . دۇڭــگهپ خهلق
» مهشـئهل نامايىـشى   «شـۇنداق قىلىـپ     . كۆركهم ياسالغان 

  .تامامالنغان
  ) يىل ئۆكتهبىر  قاغىلىق- 1986(
  
   
  »سالم ئىنقىالبىئى« خوتهندە - 7
  )ئابدۇلههمىد دامولالم ھهرىكىتى ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى(
  ) رىيهې ئاي  خوتهن ـ ك- 5 يىل - 1955(
  

 كـۈنى مهن خـوتهن ۋالـى        - 31 ئاينىڭ   - 12 يىل   - 1954
ــى      ــى يىلن ــدا يېڭ ــكه زالى ــك مهرى ــسىنىڭ كىچى مهھكىمى

ــشىۋاتاتتىم  ــا قاتنىـ ــرىكلهش يىغىنىغـ ــۇ  . تهبـ ــدا شـ يىغىنـ
ن ۋالىــسى نهبىجــان، يهرلىــك كومىتېــت چاغــدىكى خــوته

شۇجىسى كـاڭ جـاڭ، خـوتهن ۋىاليهتلىـك ساقچىـسىنىڭ           
 - 39باشلىقى ئهمهت قـۇل، خوتهنـدىكى مىللىـي ئـارمىيه           
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پولكىنىڭ باشـلىقى سـايتوپ، خـوتهن يهرلىـك كومىتېـت           
تهشكىالت بۆلۈم باشلىقى خۇاڭجاڭ باشـلىق خوتهنـدىكى        

همهلـــدارلىرى ۋىاليهتلىـــك، ناھىيىلىـــك ئىـــدارىلهرنىڭ ئ
ــار    بىــلهن ھهربىــي باشــلىقالرنىڭ ھهممىــسى دېگــۈدەك ب

سـائهت بىـر    (تهبىرىكلهش زىيـاپىتى تـازا قىزىغـان        . ئىدى
 كۈنى كـېچه    - 1 ئاينىڭ   - 1 يىل   - 1955. ئىدى) بولغان

زالغـا ئىگىـز    ) يىل ئايرىلغان سـائهتته   (سائهت بىر يېرىمدە    
ــله     ــدارى ئهدەپ بى ــاقچى ئهمهل ــۇر س ــر ئۇيغ ــۇق بى ن بويل

 دە، ئهمهت قۇلنىــڭ قۇلىقىغــا بىــر نېمىلهرنــى    -كىــردى 
ساقچى باشـلىقى ئهمهت قـۇل ۋالـى نهبىجـان          . پىچىرلىدى

بىلهن كاڭ جاڭنى تاشقىرى زالغا تهكلىپ قىلىـپ ئېلىـپ          
 مىنۇتتىن كېـيىن ۋالـى ئۈنلـۈك قىلىـپ          5. چىقىپ كهتتى 

ــاپهتته ــادەم «: زىپـ ــۆز ئـ ــىلهر ئـ ــۈر  ... سـ ــۈم تهتـ ــر بۆلـ بىـ
 7قوزغىلىــــپ ئــــاتچۇي الۋگهيدۈيــــدە   ئىــــنقىالبچىالر 

كــــادىرىمىزنى ئۆلتــــۈرۈپ ماشــــىنا، قــــۇرالالرنى بــــۇالپ 
دەرھــــال ... شــــهھىرىمىزگه ھۇجــــۇم قىلىــــپ كىرىپتــــۇ

ــك    ــلهن يهرلى ــمه بى ــى مهھكى ــۆزىمىزنى، ۋال قوراللىنىــپ ئ
. دېدى» ..ۋەزىيهت بهك جىددى  ... كومىتېتىنى قوغدايلى 

ــلهن     ــمه بى ــى مهھكى ــاي ۋال ــائهتكه قالم ــرەر س ــك بى يهرلى
ۋالى مهھكىـمه   . كومىتېت كادىرلىرىغا مىلتىق تارقىتىلدى   

بىلهن يهرلىـك كومىتېـت ئارىلىقىـدىكى تامـدىن ئىـشىك         
  .ئېچىلىپ بىر توتاش قوراللىق مۇداپىئه سېپى راسالندى

ىـڭ  توپىالڭچىالرن« لهردە ۋالى نهبىجـان بىـزگه        3 سائهت  
» ...دېگهن قورقمىغـان ھه ىـ ئېالنىنى كۆرۈپ بېقىڭالر نېم 
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 :ئېالنـدا .  پـارچه باسـما ئېالننـى كۆرسـهتتى        2دەپ يوغان   
بىز ئالالھ يولىدا زۇلۇم زورلۇققـا، كاپىرالرنىـڭ ئىزىـشىگه         «

ــارىخىمىزنى،     ــى، تـ ــى، مىللىتىمىزنـ ــدىماي، دىنىمىزنـ چىـ
يــورتىمىزنى قوتقــۇزۇش، ئــادەملهردەك جاھــان تۇتــۇش     

مهقـسىتىمىز  . ئۈچۈن جاننى پىدا قىلىپ ئىنقىالب ئاچتۇق     
ــمزال ــۋ ى ــۇرتىمىزدىن قوغلى ــاپىرالرنى ي ــا  ك ىتىش، ئازاتلىقق

شۇڭا پۇقراالر مال ـ مۈلكۈڭلهرگه ، جېنىڭالرغـا   ... چېقىش
ھۆكــۈمهت . پوختــا بولــۇپ، قــاتتىق مــۇداپىئهدە تــۇرۇڭالر 

ــۈلكىنى        ــال ـ م ــۈمهت م ــۇڭالردىكى ھۆك ــادەملىرى، قول ئ
ــۇڭالر،     ــزگه ئهل بولـ ــاقالڭالر، بىـ ــاتتىق سـ ــاڭالر، قـ بوزمـ

  .ئۆز قېرىنداشلىرىمىز دەپ مۇئامىله قىلىمىزئوخشاشال 
ــۈرمهيمىز،    ــۇڭالر، ئۆلتـ ــلىم بولـ ــاقچىالر تهسـ ــكهر، سـ ئهسـ

خهنـزۇ ئهمهلـدارالر،    ... خورلىمايمىز، ياشاش يولى بېرىمىـز    
ســاقچىالر، كــادىرالر، ھهربىــيلهر قارشــىلىقنى توختىتىــپ  
تهسلىم بولساڭالر پۇل بېرىپ يۈرتۈڭالرغا چىرايلىـق يولغـا         

ــو  ــېلىپ ق ــسهڭلهر   . يىمىزس ــولىمىز دې ــوقرا ب ــۇپ پ ئهل بول
قۇبــــۇل كــــۆرىمىز، خورلىمــــايمىز، مۇســــۇلمان بولۇشــــقا 

دېگهنـــدەك » ...زورلىمـــايمىز، كونـــا ھېـــسابنى ئالمـــايىمز
ئېالننىــڭ  . ســۆزلهر ناھــايىتى ئېنىــق يېزىلغــان ئىــدى     

ــسالمى مهشــهۇرىيهت  «: ئاســتىغا ــستان ئى شــهرقىي تۈركى
امـــۇلال ھهزرەت،  كېڭىـــشىنىڭ رەئىـــسى ئابدۇلههمىـــد د  

» مهشهۇرىيهت كېڭىشىنىڭ ھهربىي رەئىـسى پهتهىـددىن      
 - 1955«دېگهن ئىـسىمالر ئوچـۇق يېزىلغانـدىن كېـيىن          
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ــى  ــيه يىل ــگهن ۋاقىــت »  كــۈنى- 1 ئاينىــڭ - 1مىالدى دې
  .چۈشۈرۈلگهن ئىدى

» تۆمۈر دەرۋازىـسى  «خوتهن شهھىرىنىڭ   » توپىالڭچىالر«
رى ئاتلىق، تولىـسى     قارا ماشىنىدا، قىسمهنلى   4تهرىپىدىن  

ــارە، قىــسمهن مىلتىــق    ــادە كــالتهك، چومــاق، تۆمــۈر، ئ پىي
 3 تـال مىلتىـق      14لوگهيدۇي كادىرلىرىدىن تارتىۋالغـان     (

پىچاقالر بىـلهن قوراللىنىـپ جهمئـى      )  خهنجهر 11تاپانچا،  
ئـــۇالر .  ئـــادەم شـــهھهرگه ھۇجـــۇم قىلغـــان ئىـــدى 360

كهچ ( ســـائهت بـــۇرۇن 3شـــهھهرگه ھۇجـــۇم قىلىـــشتىن 
خوتهن شهھىرىنىڭ تهخمىنهن   )  الردا 10ائهت تهخمىنه   س
ــگهن   7 ــاتچوي دېـ ــدىكى ئـ ــي جهنۇبىـ ــومېتىر غهربىـ  كىلـ

تۈرمىسىگه ) ئۆزگهرتىش تۇتۇپ تۇرۇش  (يهردىكى لوگهي   
 كىـشىنى   7ھۇجۇم قىىلـپ تـۈرمه كـادىر، سـاقچىلىرىدىن          

ــوگهي     ــىتىپ، ل ــۈگهيلهرنى بوش ــسىم ل ــر قى ــۈرۈپ، بى ئۆلت
 بىلهن بىر قىسىم ئۇالقلىرىنى،      قارا ماشىنىسى  4ئورنىنىڭ  

دورىالرنــى قولغــا چۈشــۈرگهن ـ بىــر بۆلــۈك قــورال، ئــوق    
ئۇالر شهھهرگه  بېسىپ كىرگهندىن كېـيىن، ئهڭ        . ئىدى

 مىللىـي   - 39ئالدى بىلهن خوتهن شهھىرىدە تۇرۇشـلۇق       
ــك  ، مىللىــي )ســابىق مىللىــي ئــارمىيه قىــسىملىرى   (پول

ــكهرلهردىن   ــاقچى، مىللىـــي ئهسـ ــارتۇق  دىـــن 3000سـ ئـ
مۇنتىزم قورالالنغان كۈچ ئۇالرنى تارمار قىلىشقا سـهپهرۋەر        

ــدى ــايتوۋ،  . قىلىنـ ــدانى سـ ــتۇرۇش قومانـ ئۇالرنىـــڭ باسـ
ــدى    ــشىلهر ئى ــگهن كى ــۇاليمانوۋ دې ــۇ كۈچلهرنىــڭ  . س ب

ئارقىــــسىدىن خــــوتهن، لــــوپ، قاراقــــاش تهرەپــــلهرگه  
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جايالشقان خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسى كـۈچلىرى جىـددى         
. كاڭ جاڭ باش قوماندانلىق قىالتتى    . دىقوزغىتىلغان ئى 

 كۈنى ئىـسيانچىالر بهرداشـلىق بېـرەلمهي        - 2 ئاينىڭ   - 1
ھۆكۈمهت .)  قاچ بولۇپ پېتىراپ كهتتى    -قاچ  . (چېكىندى

 200كۈچلىرى دەل ۋەقه ئۈستىدىال قـوغالپ زەربه بېرىـپ          
رىيه، ېبۇ تهشكىالتنىڭ ك  .  تۇتۇپ قامىدى  نهچچه كىشىنى 

ــ   ــوپ، قاراق ــرىيه، ل ــۈنمه   چى ــى بۆل ــا تهرەپلهردىك اش، گۇم
ـ  كۈنىگىچه قاتتىق تـۇت   - 10 ئاينىڭ - 1گۇرۇپپىلىرىمۇ 

باشلىقى » توپىالڭچىالر«. تۇت بىلهن تارمار قىلىۋىتىلدى   
ــى    ــپ كهتتـ ــولال قېچىـ ــد دامـ ــددىنمۇ . ئابدۇلههمىـ پهتهىـ

 1شۇنداق قىلىپ قالغان ئىسىيانچىالر . تۇتۇلماي يوقالدى
ــڭ - ــۈنىگىچه - 10 ئاينى ــويىچه   ك ــاليهت ب ــشى 600ۋى  ك

ئىــــسىيانچىالر ھۆكۈمىتىنىــــڭ . تۇتــــۇپ قامىۋېتىلــــدى
ساھهلهر بويىچه مهسئۇل بولغان باشلىقلىرىدىن يهتتىـسى       

  . قارشىلىق قىلىۋاتقان يهردە ئېتىپ تاشالندى
مهن خوتهن ۋالى مهھكىمه تهرجىمانى كاپىلىـڭ، خـوتهن         

ىڭ گېزىتىنىڭ تهھرىرى ھۇشۇر نىياز بىلهن بۇ ھهرىكهتن      
ــۈچىلىرى  ــدار«كۈزەتك ــاھهدىكى  » ئهمهل ــۇ س ــۈپىتىدە ب س

ــۇق    ــۇپ تۇراتت ــشالردىن خهۋەردار بول ــارلىق ئى  - 1955. ب
تهتــۈر « ئــاي پۈتــۈن خــوتهن ۋىاليىتــى بــويىچه - 1يىلــى 

ــدى» ئىنقىالبچىالرنــى تۇتــۇش، بېــسىقتۇرۇش ئىيــى  . بول
 كــۈنى كاشــغهردىن خــوتهنگه - 2باشــلىنىپ » تــوپىالڭ«

ىـي ئـارمىيه قومانـدانى ئىمىنـوۋ شـۇ          يېتىپ كهلـگهن مىلل   
بېــسىقتۇرۇشنىڭ بــاش قومانــدانلىقىنى ئۈســتىگه ئالغــان  
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 - 1955خوتهن سـاقچىنىڭ باشـلىقى ئهمهت قـۇل         . ئىدى
ــويىچه  - 20 ئاينىــڭ - 2يىــل   كــۈنى خــوتهن ۋىاليىتــى ب

ۋىـــاليهت ... ئۆتكـــۈزۈلگهن ســـاقچى كـــادىرالر يىغىنىـــدا 
 ئهنـــگه  دىـــن ئـــارتۇق دۈشـــمهن ئۇنـــسۇر3600بـــويىچه 
قــاغىلىق، ....  نهچچىــسى قولغــا ئېلىنــدى400. ئېلىنــدى

ياركهند، كاشغهر، ئاقسۇ، ئىلى، كوچا، قۇتۇبى، ئـۈرۈمچى،        
رىكلىرى ېدىمــۇ تۇتۇلغــان ئهكــسىيهتچلهرنىڭ شــ قۇمۇلالر

قېچىــپ . ئــۇالر ئابدۇلههمىــد دامــۇللىنى تىقىۋالــدى... بــار
يــــــۈرگهن بىــــــر قىــــــسىم ئهكــــــسىيهتچىلهر يهنىــــــال 

ــدۇتۇتۇلمايۋا ــوتهن  ... تىـــ ــۆزلهپ، خـــ ــۇق ســـ دەپ نۇتـــ
ۋىاليىتىدىكى، جۈملىدىن پۈتۈن شىنجاڭدىكى دىكتـاتۇرا      
ــيار   كـــۈچلىرىنى بـــۇ ۋەقهگه نىـــسبهتهن ئىنتـــايىن ھۇشـ

ــان ئ  ــدىتۇرۇشــقا چاقىرغ ــى  . ى ــايالردا مهن - 4شــۇ يىل  ئ
ــك ــا،   ې ــاش، گۇم ــوپ، ئىلچــى، قاراق ــرىيه، ل ــيه، چى رىيه، نى

اسـىۋەتلىك سـاقچى ۋە     قاغىلىق ناھىيىلىرىنى ئـارىالپ مۇن    
ھۆكــــۈمهت ئورۇنلىرىــــدىن بــــۇ ۋەقهنىــــڭ كىڭىــــيىش 
ــاھىيىلهر     ــۈن ن ــدىكى پۈت ــوتهن ۋىاليىتى ــسىنىڭ خ دائىرى
ــى،    ــسى ئىكهنلىكىنـــــ ــاغىلىق ناھىيىـــــ ــلهن قـــــ بىـــــ

 دىن ئاشىدىغانلىقىنى، بـۇ     4000ئهگهشكهنلهرنىڭ سانى   
ۋەقه بېــسقتۇرۇلغاندىن كېــيىن تېخــى تۇتۇلمــاي قېچىــپ  

ەك ئادەم ئىكهنلىكىنـى ئىگهللىـگهن    د 400يۈرگهنلهرنىڭ  
ــدىم ــۈن شــىنجاڭ   - 1955شــۇڭا . ئى ــل پۈت ــر يى ــى بى  يىل

خـــوتهن تهتـــۈر ھهرىكهتچلىرىنـــى ئىـــزدەپ  «تهۋەســـىدە 
ــۇش ــد دامــوللىنى    » تۇت ــدى ھهم ئابدۇلههمى ــى قىلىن يىل
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ــدى   ــسى قۇرۇلــ ــدانلىق گۇرۇپپىــ ــۇش قومانــ ــۇ . تۇتــ بــ
ــدىغانالردىن     ــدە مهن تونۇي ــرى ئىچى ــڭ ئهزالى گۇرۇپپىنى

ىاليهتلىــك ســاقچىنىڭ سىياســىي بۆلــۈم كــادىرى ئىــزىم  ۋ
ــاۋۇت  ــازارلىق  (ئ ــشهنبه ب ــاغىلىق سهي ــاۋۇت  )ق ــد ئ ، ھامى

 50قاتــارلىق ) كاشــغهرلىك(، ھــاجى قۇربــان )ئاقــسۇلۇق(
نهچــچه كىــشى ئاقــسۇ، قاراشــهھهر، ياركهنــد، كاشــغهر      
ۋىاليهتلىرىدە، قومۇل، تۇرپان، جىمسار، قوتۇبى تهرەپلهردە 

ــاقچى ئ  ــك سـ ــلهن  يهرلىـ ــشى بىـ ــڭ ماسلىشىـ ورۇنلىرىنىـ
ــلهن قاچقـــــان   ــوتهن «ئابدۇلههمىـــــد دامـــــولال بىـــ خـــ

 يىلى يازدا خوتهن  - 1957. نى ئىزدىدى » توپىالڭچىلىرى
 كىـشىنى ئېتىـپ     9ۋىاليهتلىك سوت پهتهىددىن باشـلىق      

ــلىدى ــك قامــاق    71. تاش ــسىز، مۇددتلى ــشىگه مۇددەت  كى
بقـا  ئىنقىال« دىـن ئـارتۇق كىـشىگه        2000. جازاسى بهردى 

ــتلهردە     » قارشــى ئۇنــسۇر ــزا ـ كهن ــالپىقى كىيــدۈرۈپ يې ق
ــازارىتى  ــڭ نـ ــشكه  » ئاممىنىـ ــلهن ئۆزگهرتىـ ــگهك بىـ ئهمـ

نى نهخ باسـتۇرۇش جهريانىـدا      »توپىالڭچىالر«. تاپشۇردى
 كىـــشى يارىــــدار  33.  ئـــادەم ئېتىـــپ ئۆلتـــۈرۈلگهن   11

ــان ــۈرمىلهردە . قىلىنغ ــۈپ   100ت ــادەم ئۆل ــارتۇق ئ ــن ئ  دى
  .كهتكهن ئىدى

بىلگــۈچى ئهمهلــدارالرنىڭ مهســىلهن، ئىمىنوۋنىــڭ بهزى 
 ئايــدا بىــر قېتىملىــق ســۆھبهتته ماڭــا - 10 يىلــى - 1955

شۇ چاغـدا بـاش مېنىـستىر جـۇئېنلهي         : ئېيتىپ بېرىشىچه 
ئـۇالر  (شىنجاڭ جۈملىدىن خوتهن ئهمهلدارلىرىغا بـۇ ۋەقه        

ــى « ــوتهن ۋەقهس ــان» خ ــلهن  ) دەپ ئاتىغ ــىۋىتى بى مۇناس
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. ش دائىرىسى چوڭ بولۇپ كهتمىـسۇن     خوتهندە زەربه بېرى  
بـاش  «بۇ ئىش بىـلهن مۇناسـىۋىتى بـار دېيىلگهنلهرنىـڭ         

ــايهتچى ــلهن    » جىن ــك بى ــقىلىرى كهڭچىلى ــدىن باش لىرى
قىلغانلىرىمۇ ئاالھىـدە   » جىنايهت«سۈرۈشته قىلىنمىسۇن   

ــر تهرەپ قىلىنــسۇن، ئۆلتۈرۈشــكه    ــلهن بى كهڭچىلىــك بى
دېــگهن ... سۇنتېگىــشلىكلىرى ئىالجــى بــار ئــاز ئۆلتۈرۈلــ

مهركىزى ھۆكۈمهت بۇ ۋەقهنىڭ    . يوليۇرۇقنى بهرگهنمىش 
ــاقلىنىش   چهت ــشىدىن ســ ــلهرگه ئاڭلىنىــــپ كېتىــ ئهلــ

. توغرىسىدا ئىچكى قىسىمدا ئاالھىدە يوليـۇرۇق تارقاتقـان      
ــيىن    ــدىن كېـ ــۈپ بولغانـ ــورۇق ۋەقه ئۆتـ ــۇقىرىقى يوليـ يـ
بېـــرىلگهچكه ئـــۇنى سىياســـىي جهھهتتىكـــى بىـــر خىـــل  

كى قىـرغىنچىلىقتىن كېيىنكـى داغـدۇغىلىق       ئوستادلىق يا 
» نهزىـرە چىـراق   «ماتهم مۇراسىمى ۋە ياكى چوڭ ماتهملىك       

  .دېيىشكه بوالتتى
 1955بۇ ھهرىكهتنىڭ باشلىقلىرىدىن بىـرى پهتهىـددىن        

ــى ئهتىيــازدا خوتهنــدە تۇتۇلــۇپ    -  يىلــى يــازدا  - 57 يىل
 يىلــى - 62ئابدۇلههمىــد دامــولال . خوتهنــدە ئېتىۋېتىلــدى

. لىماكانــدىن تۇتۇلــۇپ، خوتهنــدە ئېتىــپ تاشــالندى  تهك
ــويىچه  ــوپىالڭچلىرى«شــىنجاڭ ب نــى ئىــزدەپ »خــوتهن ت

  .تۇتۇش شۇنىڭ بىلهن ئاخىرالشتى
ئهللهردىكـــــى  ھۆكـــــۈمهت دەســـــلهپ بـــــۇ ۋەقهدە چهت

جاھانگىرالرنىـــــڭ . ئهكـــــسىيهتچىلهرنىڭ قـــــولى بـــــار
ــى    ــانى پهرەزلهرنـ ــدەك گۇمـ ــدى دېگهنـ ــۇيرۇقلىرى قىلـ قـ

ــا چ ــۇ   ئوتتۇرىغ ــسىمۇ، كېــيىن ئ گهپ يوققــا  ىقارغــان بول
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لگهن ۈرۈمېــــنىڭچه بــــۇنى يهرلىكــــته كۆتــــ   . ىقتــــىچ
  .سىتىخىيىلىك خهلق ھهرىكىتى دېيىشكه بوالتتى

  
   
   نامدار قۇربانلىرىمىزدىن- 8
  )مهرھۇم پهتهىددىن ئهپهندى(
  ) يىلى ئاۋغۇست خوتهن- 1957(
  

 يىلى  - 1954) ئۆزبېك(پهتهىددىن ھۆر مۇھهممهد ئوغلى     
، قاراقاش، لـوپ ناھىيىلىرىـدە      )ئىلچى( ئايدا خوتهن    - 12

ئابدۇلههمىـــد (نىـــڭ »ئىـــسالم ئىنقىالبـــى«كۆتـــۈرۈلگهن 
ئىـسالم  «(نىڭ قوماندانلىرىدىن بىرى    »توپىلىڭى«دامۇلال  

ھهربىي قومانـدانى   ) نىڭ سىياسىي مۇشاۋىرى  »ھۆكۈمىتى
ــسار ( ــىي كومىــ ــدان ھهم سىياســ ــي قومانــ ــق )ھهربىــ لىــ
نى ھۆكۈمهت تىلـى بىـلهن ئېيتقانـدا       بىلهن يه » گۇناھى«
خوتهن قاراقاش، لوپ ناھىيىلىرىدە ئابدۇلههمىد دامـولال        «

باشچىلىقىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىـق توپىالڭنىـڭ      
» گۇنــاھى«بولغـانلىق  » بـاش جىنايهتچىلىرىـدىن چــوڭى  

 يىلــى ئهتىيــازدا خوتهنــدە قولغــا ئېلىنىــپ - 1955بىــلهن 
شىدا خوتهنــدە ئۆلــۈم جازاســى  يېــ31 يىلــى يــازدا  - 1957

  .بېرىلگهن
  :مهرھۇمنىڭ قىسقىچه تهرجىمىهالى مۇنداق

ــوش  - 1926مهرھــۇم   يىلــى ھــازىرقى قىرغىزىــستاننىڭ ئ
 يىلى كـۈزدە  - 1931. جاالل ئاباد دېگهن يېرىدە تۇغۇلغان  
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ــگهن ) ئائىلىــسى(دادىــسى  ــا. بىــلهن خــوتهنگه كهل ۋال ۋئ
ىرقى خـوتهن   ھـاز (ئۆيىدە كېيىنـرەك خـوتهن ئىلىچىنىـڭ        

ــا) شــهھىرىنىڭ ــدا  ھېيتك ــا دامولالم ــسدىكى مۇس  مهھهللى
ئوقۇغان، دەسـلهپ ئهرەپ، پـارىس تىللىرىنـى، كېيىنـرەك          

ــان   ــشكه تۇتۇنغ ــى ئۆگىنى ــاننى بهزى  . روس تىلىن ــۇ زام ب
. دەپ ئاتىشىدۇ » خوتهندىكى تۇنگان زامانىسى  «كىشىلهر  

 يىلىــدىن - 1933(شــىڭ سىــسهي زامانىــسىغا كهلگهنــدە  
ــيىن ــۇئهللىم    )كېـ ــان مـ ــدە ئېچىلغـ ــددىن خوتهنـ  پهتهىـ

يېتىشتۈرۈش كۇرسىدا ئوقۇپ، خىزمهتكه چىقمايال خوتهن      
ــڭ  ــان - 2دارىلمۇئهللىمىننىـ ــدا ئوقۇغـ ــتهپ .  قارارىـ مهكـ

ــۇر     ــك ئۇيغـ ــوتهن ۋىاليهتلىـ ــيىن خـ ــدىن كېـ پۈتتۈرگهنـ
ئۇيۇشمىـــسىدا بىـــر يىـــل ئىـــشلهپ، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن 

ى پىڭ بـاش كـاتى    ىك ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىن  قاغىلىق ناھىيىل 
ــگهن  ــا كهل ــۇپ قاغىلىقق ــا . بول ــدىن - 1943قاغىلىقت  يىلى

 يىلىغىــچه ئىــشلهپ، خــوتهنگه قايتىــپ كېلىــپ     -1945
شـهيخ  . ۋىاليهتلىك مـال دوختۇرخانىـدا خىـزمهت قىلغـان       

ــي     ــى، ئهدەبىـ ــقا ئىلمـ ــهرلىرىنى ۋە باشـ ــهئدىنىڭ ئهسـ سـ
تاشـقۇرغان، ئـاقتۇ،    . ئهسهرلهرنى ئۆگىنىـشكه كىرىـشكهن    

ــى  قاغىلىق ــاغ ئىنقىالب ــۈرۈلگهن ت ــا كۆت ــان (ت ھــازىرقى زام
دەپ ئاتـاپ   » تاشقورغان ئىنقىالبى «ھۆكۈمهت كىشىلىرى   

ــنقىالب ــۈرگهن ئى ــشلهپ،  )ي ــدا ئى ــال دوختۇرخانى ــچه م غى
گه تهھرىـر   »خوتهن گېزىتـى  «تىنچلىق بېتىمدىن كېيىن    

 يىلـى   - 1947بېتىم بۇزۇلغاندىن كېيىن    . بولۇپ كىرگهن 
بـۇ  .  تهرىپىـدىن قولغـا ئېلىنغـان      خوتهندە گومىنداڭچىالر 
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 دىــن 100) ھــازىرقى خــوتهن شــهھىرىدىال(قېــتىم يــالغۇز 
بۇ . ئارتۇق كىشى پهتهىددىن بىلهن بىلله قولغا ئىلىنغان      

ــانالرنى گومىنـــداڭچىالرنىڭ خوتهنـــدىكى   قولغـــا ئېلىنغـ
، نـوربهگ  )ۋالى ھاكىم(ۋەكىلى ۋالى مۇھهممهد روزى بهگ     

.  قولغــــا ئالــــدۇرغانلهر بــــۇيرۇق قىلىــــپ) خادۇمبـــاڭ (
ــڭ  ــاھى«تۇتۇلغانالرنىـ ــاق » «گۈنـ يهنـــى » قىزىـــل پاچـ

كېـيىن بـۇ مهھبۇسـالر      . لىق ئهيىبى ئىدى  »كوممۇنىست«
پهتهىـــددىن بىـــلهن . ئومومىيۈزلـــۈك قويـــۇپ بېـــرىلگهن

ــۇپ     ــۇمالر قويـ ــايارلىق قهييـ ــتى شـ ــېقىن دوسـ ــڭ يـ ئۇنىـ
 ئايـدا خـوتهن مهمـۇرلىرى       - 4 يىلى   - 1949. بېرىلمىگهن

 كــۈن ئىچىــدە خــوتهن 10ئىككــى كىــشىنى ئــاخىرى بــۇ 
رمىــدىن ۈســىدىن چىقىــپ كېــتىش شــهرتى بىــلهن ت تهۋە

پهتهىــددىن ئائىلىــسىدىكى ئىككــى جــاننى    . بوشــاتقان
ئېلىـپ ئـۈچ جـان كىـشى قهييـۇم          ) ئانىسىنى، ئىنىـسىنى  (

ھـازىرقى خـوتهن ـ ئاقـسۇ     (بىلهن بىلله تهكلىماكان يولى 
ۈمچىگه يېتىـپ   بىلهن ئاقسۇغا، كېـيىن ئـۈر     ) كارۋان يولى 

ــن بــــۇغراالر      ــۇھهممهد ئىمىــ ــسا بهگ، مــ ــپ ئىيــ كېلىــ
. گېـــزىتىگه خىـــزمهتكه كىـــرگهن» ئهرك«چىقىرىۋاتقـــان 

قهييۇم تهمىرات نـازارىتىگه مـۇھهممهد ئىمىـن بۇغرانىـڭ          (
ــان  ىۋاس ــزمهتكه چىققـ ــلهن خىـ ــسى بىـ ــددىن .) تىـ پهتهىـ

نهنمىنــدىكى خوتــۇن ـ قىــزالر بىرلهشمىــسىدە بىــر ئېغىــز    
 ئايـــدا - 8 يىلـــى - 1949. ولتۇرغـــانئـــۆينى تۇتـــۇپ ئ 

مۇھهممهد ئىمىن  بـۇغرا، ئىيـسا بهگ قاتـارلىق بىـر بۆلـۈم              
ئهلــــگه چىقىــــپ كېــــتىش ســــهپىرىنى   كىــــشىلهر چهت
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باشــلىقاندا پهتهىــددىن ئانىــسى بىــلهن ئىنىــسىنى بىلــله  
ــان    ــا چىقق ــشىپ يولغ ــا ئهگى ــپ ئۇالرغ ــڭ - 8. ئېلى  ئاينى

دا توسـۇلۇپ  ئاخىرلىرىدا ھىندىـستان ـ جۇڭگـو چېگرىـسى    
ــگهن   ــپ كهل ــدىن خــوتهنگه قايتى ــپ، ئۆزلىكى  - 50. قىلى

ــان     ــدە تىجــارەت قىلغ ــاي خوتهن ــر نهچــچه ئ يىلىغىــچه بى
ــاتقان ( ــاتهكچى س ــۈمهت  - 1950.) ســولىما، ك ــى ھۆك  يىل

ــان  ــدە قامالغ ــدىن خوتهن ــان  چهت«. تهرىپى ــگه قاچق » ئهل
 يىلـى   - 53ھۆكۈمهت  . بىلهن قامىغان » گۇناھى«دېگهن  

ــ  ــدىن قوي ــد  - 1954. ۇپ بهرگهنتۈرمى ــى ئابدۇلههمى  يىل
ئابدۇلههمىــــد دامــــولال  «دامــــولال بىــــلهن ئاتــــالمىش   

ــوپىالڭ   ــسىلئىنقىالبىي تــ ــچىلىقىدىكى ئهكــ ــى » باشــ نــ
ــى     ــشىپ يېتهكچ ــتىگه قاتنى ــاش ھهرىكى ــالش، قوزغ پىالن

بېـــسىقتۇرۇلغاندا خـــوتهن » تـــوپىالڭ«. ئهربــاب بولغـــان 
. تهۋەســـىدە بىـــر مهزگىـــل قېچىـــپ مۆكۈنـــۈپ يـــۈرگهن 

خوتهننىــڭ سهيــشهنبه بــازار دېــگهن يېرىــدە بىــر ئۇيغــۇر   
ــان  ــلهن .  كــۈن يۇشــۇرۇپ ســاقلىغان 18دېهق ــڭ بى ئۇنى

يوشۇرۇنغان ھهمراسى مۇھهممهد ئىبراھىم ئاخۇن دېـگهن       
پهتهىددىن ئۇ كىشىنى لوپ ناھىيىسىدىكى     . كىشى ئىدى 

لېكىن ئـۇ   . ۋەزىيهتنى بىلىپ كېلىشكه مهخپىي ئهۋەتكهن    
. ت قولىغـــا چۈشـــۈپ قالغـــان  كىـــشى يولـــدا ھۆكـــۈمه  

ــيه«ھۆكۈمهتنىــڭ ســوراق قىلىــپ بهرگهن   ســىدە » تهربى
ــپ،     ــاش قىلىـ ــى پـ ــار يېرىنـ ــددىننىڭ بـ ــاخىرى پهتهىـ ئـ

كېيىنرەك . كه كىرگهن »خىزمهت«كهڭچىلىككه ئېرىشىپ   
مهرھۇمنىـــڭ بـــۇ ســـاھهدىكى . ســـاراڭ بولـــۇپ ئـــۆلگهن
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ــۇم    ــايارلىق قهييـ ــاۋۇل، شـ ــادىق قـ ــتلىرىنى سـ سهرگۈزەشـ
ــ  ــلهر ئوبـ ــدۇدېگهنـ ــۈپ  . دان بىلىـ ــا چۈشـ ــۇم قولغـ مهرھـ

قامالغاندا ھهسهن خىۋا دېـگهن بىـر كىـشى بىـلهن بىلـله             
  .ياتقان

 مهرھۇمنىڭ شۇ زامانالردا يازغان تۆۋەندىكى مىـسرالىرىنى      
غزىـــدىن مۇنـــداق ې يىلـــى چىرىيىـــدە كىـــشىلهر ئ- 1956

  .خاتىرىلىگهن ئىدىم
  زامانال ئىچىرەمهن، بىر زامان مۇرغى ئىدىم،«

  . مهندە يوق ماجال ئهسلى ئۆزۈم بولبۇل ئىدىمسايراشقا
  باغ ئىچىدە كۆتۈرۈلدى بىر قانچه زالىم قارا قۇشالر

  .ئول قارا قوشالر جاڭگىلىدىن ھهردەم پانار ئىزلىۋىدىم
   يىل چىرىيه- 1947

  
   
   دەۋرى قاتىللىرى- 9
  ) يىل ئۆكتهبىر- 1950(
  

) هردەئىلــى، ئالتــاي، تارباغاتــاي تهرەپــل(ئىلــى تهرەپــلهردە 
مىللىي زۇلۇم ۋە مىللىي خورلۇققا قارشى خهلق ھهرىكىتـى       

زالىـم  (تازا ئهۋجىگه چىققان چاغالردا گومىنداڭ كۈچلىرى       
يهرلىك خهلقلهرنى قىرغىن قىلىشتا    ) ـ قانخۇر باسقۇنچىالر  

ئىنــسانىيهت تارىخىــدا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن يىرتقۇچلــۇق 
.  ئىدى قىلمىشلىرىنى جىددىلهشتۈرۈۋەتكهن ) قانخۇرلۇق(

ــۇق       ــاغالردىكى خۇنخۇرل ــۇ چ ــۇالرنىڭ ش ــز ش ــدە بى تۆۋەن
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ــدىن  ــاتىللىرى«جىنايهتلىرى ــلهن  » دەۋرى ق ــى بى ماۋزۇس
 - 1944بـۇ خـاتىرە     : تۆۋەندىكى مىـسالالرنى خـاتىرىلهيمىز    

يىلى نويابىردا غۇلجا شهھهرلىك مىللىي كومىتېت مىللىي       
ــشۈرۈپ     ــتۇرۇپ تهكـ ــسى ئۇيۇشـ ــشۈرۈش كومىسىيىـ تهكـ

شـۇ  . تېرىيالالرنى مهنبه قىلىپ تۇرغۇزۇلدى   پاكىتلىغان ما 
ــرى تۆۋەنـــدىكى     ــسىنىڭ ئهزالىـ ــشۈرۈش كومىسىيىـ تهكـ

ئۇيغــۇرالردىن ئىــسمايىل، ھۆســهيىنلهر، : كىــشىلهر ئىــدى
ئۆزبېكلهردىن ئهسئهدۇلالھ، مىر ئهزىـم بـايىۋ، شـانىغمهت         
ۋە غۇنانبايالر، تاتارالردىن پـاتىغولال يـارى، تۇنگـانالردىن         

زۇۋ، يۈسۈپ ھاجىالر، خهنزۇالردىن ياڭ     كىرىم ھاجى، داوۇ  
خۇنجــــاڭ، ســــۇڭ خۇيجــــاڭالر، شــــىۋەلهردىن بهئىــــن،  

  .روسالردىن  دىمترۇۋ
 بۇ كومىسىيه تهپسىلى تهكـشۈرۈپ تۆۋەنـدىكى جىنـايهت         

تۆۋەندە شۇ خاتىرىنىڭ   . ئانكىتلىرىنى خاتىرىگه ئېلىشقان  
  : بهتلىرىدىن كۆچۈرمه قىلىمهن

ــساجوي  «- 1 ــداڭنىڭ ئى(جىڭـ ــك  گومىنـ ــى ۋىاليهتلىـ لـ
ئېلىنغانـدىن كېـيىن بىـز ئـۇ يهرگه     ) ساقچى ئىدارسى ـ م 

بېرىپ تهكشۈرگىنىمىزدە ئىـدارە ئىچىـدىكى خهنـدەكتىن        
بـۇ  .  خهنزۇ ئهمهس جهسـهت تـاپتۇق      238ۋە قۇدۇقالردىن   

. كىشىلهر قانخۇرالر تهرىپىدىن دەھشهتلىك ئۆلتـۈرۈلگهن     
. نمىغـان بۇ ئۆلگهنلهر ھېچقانداق ئهيىب بىلهن قولغا ئېلى      

ئۇالرنىــــڭ . پهقهت كــــوچىالردىنال تۇتــــۇپ كېــــتىلگهن
تۇغقانلىرى ئۇالرنى تۇيۇقسىز نامهلۇم يوقالغان ھېـسابالپ       

. جىڭساجۈيگه مهلۇم قىلغان بولسىمۇ نهتىجىسى بولمىغان     
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ھهممه ئۆلۈكلهر ئاغزىدىن قاپلىنىپ قـوللىرى ئارقىلىرىغـا      
ن، بهزىلىرىنىــڭ پۇتلىرىغــا كىــشهن ســېلىنغا . باغالنغــان

. بهزىلىرى ئوت توغرايدىغان جادۇ بىلهن توغرىـۋېتىلگهن      
بۇ جهسهتلهرنىڭ . بۇالرنىڭ ھهممىسى سۈرەتكه تارتىلدى  

ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى، يىقىن ئـادەملىرى ئۇالرنىـڭ سـاقال،     
ــقا   ــيىم ۋە باشــ ــدىن، كىــ ــى روھىــ چاچلىرىــــدىن، رەنگــ

  » ....بهلگىلىرىدىن تونۇپ ئېلىشتى
ــ «- 2 ــابىق جىڭـــساجۈي قورۇسـ ــتىش سـ ىنىڭ كـــۈن پېـ

 مىللىـي   35تهرىپىدىن سېپىلغان توپا ئېلىنغـان يهردىـن        
بۇالرنىــڭ بىرســىمۇ مىلتىــق بىــلهن     . ئۆلــۈك تېپىلــدى 
بهزىلىرىنىــڭ ئاغزىغــا پاختــا تىقىلىــپ . ئېتىلغــان ئهمهس

ــۈرۈلگهن   ــپ ئۆلتــ ــلهن يانچىــ ــالتهك بىــ ــلىرى كــ . باشــ
ــنىگه    ــوللىرى كهيـ ــشهن، قـ ــدا كىـ ــڭ پۇتلىرىـ بهزىلىرىنىـ

ــان  ــانجىپ   باغالنغـ ــلهن سـ ــچ بىـ ــزە ۋە قىلىـ ــۇپ، نهيـ بولـ
بهزىلىرىنىڭ كۆزلىرى ئويۇلۇپ، بۇرۇنلىرى    . ئۆلتۈرۈلگهن

ــلهن    ــادۇ بىـ ــسىلىپ جـ ــوغراپ  - 3 – 2كېـ ــدىن تـ  يېرىـ
 ياشلىق مۇنبهر دېـگهن     16يهنه بىر قۇدۇقتىن    . تاشالنغان

. بــۇ بالىنىــڭ قــولى باغالنغــان . بالىنىــڭ ئۆلــۈكى چىقتــى
جهسـهتنىڭ تېگىـدىن    . گهنبېشى نهيزە بىلهن تېشىۋېتىل   

ــى     ــرى چىقت ــڭ پهرەنجىلى ــيىملهر، ئايالالرنى ــۇن كى . نۇرغ
تاشـنىڭ  . ئۇنىڭمۇ تىگىدىن بىر دانه تولۇق تېشى چىقتـى       

ــلهن توشــقان   ــۈك بى ــدە  . ئاســتى ئۆل ــڭ ئىچى ئۆلگهنلهرنى
غايـاز  . ئالالھ يارى ئىسىملىك كىشى ئۇرۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن      

ــان ــ . بوغۇزالنغــ ــدىن يهنجىــ ــۇرۇپ مهيدىــ ــارۇق ئــ پ پــ
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ــۈرۈلگهن ــوغراپ    . ئۆلت ــلهن ت ــادۇ بى ــكىن ج ــۋان گىرش ئى
ــالنغان ــۈرۈلگهن   . تاش ــۇرۇپ ئۆلت ــۇد ئ ــوپتايلىق مهھم . س

ــۈرۈلگهن   ــاپ ئۆلت ــۇرۇپ، چان ــروپ ئ ــۇقىرىقىالردىن . پىت ي
.  باشـــــقىالرنىڭ كىملىكىنـــــى تونـــــۇغىلى بولمىـــــدى   

ئۆلۈكلهردىن  يهتتىسى ئورۇس، تۆتى قازاق، ئۈچى  تاتار،         
  » ...ى ئۇيغۇرقالغانلىرىنىڭ ھهممىس

ــكهرلهر   «- 3 ــدايى ئهسـ ــۈم - 2پىـ ــسكىالتىدا - 3 بۆلـ  ئىـ
ــكهرلىككه   ــدىن ئهس ــارمىيىگه (يېڭى ــي ئ ــرگهن ) مىللى كى

سىيىت كېرەم، ئايىمخان، ئېرى تۇرسۇن بىلهن قوتـام تـام          
دېگهن يهردە يوگاچىۋنىڭ تېرە زاۋۇتىدا خىزمهتچى بولۇپ   

 - 44ر  شۇ زاۋۇتتا ئىشلهپ تۇرغان خهنزۇال    . ئىشلهيدىكهن
 دە ئايىمخانالرنىـڭ    6 دېكابىر ئهتـتىگهن سـائهت       - 3يىل  

ــۇزالپ     ــۇننى بوغــ ــپ تۇرســ ــتۇرۇپ كىرىــ ــۆيىگه باســ ئــ
ئايىمخــاننى ئېغىــر ئايــاق بولۇشــىغا قارىمــاي . ئۆلتــۈرگهن

ــۇزالپ    ــۆزىنى بوغـ ــسىپ ئـ ــۇرنىنى كېـ ــۆكرەك ھهم بـ  2كـ
بـۇ سـىيىتقا    » جهسهتنى بىر ئهسكى بورىغا يۆگهپ قويغان     

  .ئىدى» جازا«بېرىلگهن 
نــۇۋى گــورد تاتــار مهســجىدنىڭ قوروســىدىكى بىــر   «- 4

ۋەخپه ئۆيدە خهلـق سهدىقىىـسى بىـلهن كـۈن كۆچـۈرۈپ            
ــلهن   70تۇرغــان   ياشــلىق قېــرى مومــاي مــاھى كامــال بى

ــايتتى    ــدۇلخېلىل ياش ــوغلى ئاب ــپ ئ ــڭ . زەئى  3ئىنقىالبنى
كۈنى جىڭـساجۈي ئىدارىـسىنىڭ بىـر مـۇنچه جـالالتلىرى           

ــلهن كېلىــپ ئۆينىــڭ ئىــشىك ـ      قوراللىــق كىــشى 10 بى
 ياشـلىق كېـسهلجان     17دەرىزىلىرىنى سۇندۇرۇپ كىرىـپ     
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بـۇ  . زەئىپ ئابدۇلخېلىلنى كۆكرىكىدىن ئېتىپ تاشلىغان    
ــان     ــدا ئارقىغــا ئىگىلىــپ قانغــا بويالغ ــاال تىزالنغــان ھال ب

بۇ ھـالنى   . قوللىرى بىلهن تايانغان بويىچه قېتىپ قالغان     
ئــاھ نــېمه ... راب بولــدىجىــنىم بــاالم خــا«كــۆرگهن ئانــا 

نـېمه دېـگهن ۋەھـشىلىك، نـېمه      ... دېگهن رەھىمىـسزلىك  
دەپ ۋاقىرىغانــــدا » ...قىلمــــاقچى بولىــــسىلهر خىتــــايالر

باسقۇنچى چىرىكلهر بۇ مۇماينى تېپىپ يهرگه دۇمۇلىتىـپ        
مىلتىــق پــاينهكلىرى بىــلهن قىــپ قىزىــل قانغــا تولغــۇچه 

ــۋەتكهن  ــدىرلىيالماس قىلى ــۇرۇپ مى ــا ئ ــدە . ئاغزىغ نهتىجى
موماينىڭ تىـل، ئېغىزلىـرى تىتىلىـپ، چىـشلىرى قويمـاي           

ــۇندۇرۇلغان ــان    . سـ ــۇ قىلغـ ــڭ بـ ــۇرالر ئۆزلىرىنىـ خۇنخـ
ــڭ     ــتىن، مۇماينىــ ــائهت قىلماســ ــشىلىكلىرىگه قانــ ۋەھــ
ــپ    ــۇغۇرۇپ ئېلىـ ــۈچهيلىرىنى سـ ــپ، ئـ ــىقىنى يېرىـ قورسـ

بۇنىـڭ  . ئۈستهل، كارۋات، ئورۇنـدۇقالرغا يىيىـپ قويغـان       
اقالچىكىـدىن سـۇندۇرۇپ گۆشـىنى      ئۈستىگه پـۇتلىرىنى پ   

... بىر ياققا، ئۇستىخانلىرىنى بىـر ياققـا ئايرىـپ تاشـلىغان          
بــۇ بىــز خهقنــى ئۆلتــۈرۈپ قورقۇتــۇتش، ئــۆز ئــادەملىرىگه 
ئادەم ئۆلتۈرۈشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن قىلىنغان ئىش بولسا       

  » ...ئهجهپ ئهمهس
 كۈنى ھهرەمباغـدىن    - 28 يىلى غىنىۋارنىڭ    - 1945 «- 5

ن ئۆلۈكلهر ئارىـسىدا بىـر مۇسـۇلمان ئهسـكهرنىڭ          تېپىلغا
بـۇ ئۆلــۈك  . ۋەھـشىلهرچه ئۆلتــۈرۈلگهن ئۆلـۈكى تېپىلــدى  

ــڭ تهكـــشۈرۈشى ئارقىـــسىدا بېـــشىدىن ھهم     دوختۇرنىـ
قوللىرى . دۈمبىسىدىن پىچاق بىلهن تىلىپ ئۆلتۈرۈلگهن    
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ئارقىسىغا باغالنغان، بىلهكلىرىنىڭ تېرىلىرى سـويۇلغان،      
بــۇ  . رۈلگهنلىكى مهلــۇم بولــدى ئاخىرىــدا ئوتتــا كۆيــدۈ  

مۇسۇلمان شهھىدنىڭ تۇغقانلىرى كېلىپ تونۇپ ئالغۇچه      
  »...جهسهتنى نهچچه كۈن ساقالش قارار قىلىندى

ــتلىقى ئۈچـــۈن شـــهرقىي      ــۇقىرىقى پاكىتالرنىـــڭ راسـ يـ
  : ........تۈركىستان ھۆكۈمهت ئهزاسى

  ھهبىب يۇنىچ :  مائارىپ نازىرى 
  بىرىقاسىمجان قهم: سهھىيه نازىرى 

 كىـشى شـاھىد بولـۇپ قـول         8دوختۇر مىنـشىۋۇ قاتـارلىق      
  .قويدۇق

   غىنۋار  غولجا- 30 يىل - 1945
  
   

   قاغىلىقتا قىرغىنچلىق- 10
  ) ئاي  قاغىلىق- 5 يىل - 1949(
  

گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىـڭ قـاغىلىقتىكى ھهربىـي، سـاقچى         
تـاغلىق ئوغرىالرنىـڭ   « ئايدا   - 2 يىلى   - 1945ئورۇنلىرى  

بىــلهن تۇتۇلغــانالردىن بىــر » گۇنــا«دېــگهن » رىئــادەملى
ــدىال  ــۇ  200كۈنــ ــلىدى ھهم بــ ــپ تاشــ ــشىنى قىرىــ  كىــ

دېــگهن يهردىكــى جىڭــساجوي   » ياكوچــا «ئۆلــۈكلهرنى 
ئوتۇن سـامان، بىـدە توپاليـدىغان       (قوروسى بىلهن سهجۇ    

 - 12 يىـل    - 1945. قىلىۋەتتى» ئازگال كۆممه «غا  )ئورۇن
ــڭ  ــدىن - 31ئاينىـ ــل - 46 كۈنىـ ــڭ - 1 يىـ  - 28 ئاينىـ
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ــدارە    ــدىن ئىـ ــنقىالبچىالر تهرىپىـ ــاغلىق ئىـ ــۈنىگىچه تـ كـ
 كـــۈنى ئاتـــالمىش - 29 ئاينىـــڭ - 1. قىلىنغـــان ئىـــدى

بويىچه تاغ ئىنقىالبچىلىرى قاغىلىقنى بوشـىتىپ      » بىتىم«
ياركهنــدنىڭ قوشــراپ دېــگهن يېــرىگه چىقىــپ كهتــكهن  

گومىنداڭ كـۈچلىرى قاغىلىققـا قايتـا كىرگهنـدىن         . ئىدى
ــيىن ــڭ شــىرىكى  «كې ــاغلىق ئوغرىالرنى ــگهن گهپ » ت دې

 دىـن ئـارتۇق ئـادەمنى       2000بىلهن يهرلىك كىشىلهردىن    
 كىـشى شـۇالرنىڭ   200يۇقىرىقى . تۇت ـ تۇت قىلىۋەتكهن 

ئىچىــدىن تالالنغــان مۆتىــۋەر، ۋەتهنــپهرۋەر كىــشىلهردىن  
ــدى ــرال     . ئى ــسىدا بى ــڭ ئارى ــۇ قىرىلغانالرنى ــالهنكى ب ۋاھ

اخۇننىـڭ تـاغلىق ئىـنقىالبچىالر      كىشىنىڭ يهنى سىدىق ئ   
ــاغ      ــقىلىرى ت ــىرىت، باش ــدىن س ــسى بولغان ــلهن ئاالقى بى

. ئىنقىالبـــى بىـــلهن مۇناســـىۋتى يـــوق جامـــائهت ئىـــدى 
گۇمىنداڭ ھۆكـۈمىتى يهنه شـۇ يىلـى قـاغىلىق، ياركهنـد،            

ــن   ــقۇرغان تهرەپلهردىــ ــت، تاشــ ــكام، مهكىــ ــاغ «پوســ تــ
دەپ تۇتقـــان ئىـــنقىالب ئىـــشتىراكچىلىرى » ئـــوغرىلىرى

 دەك كىـشىنى    700دىن  » ئىنقىالب ھېسداشلىرى «بىلهن  
ياركهند دەريا كۆۋرۈك ئارىلىغا يىغىـپ تـۆۋە قىلىـدۇرۇش          

ــۈزگهن» تهربىيىــــسى« ــر . يۈرگــ ــۇ الگىــ  يىلــــى - 50بــ
بۇ الگىردا قاغىلىق گۇساسلىق نـۇربهگ      . تارقىتىۋىتىلگهن
  .ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن
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   قىسىم - 2
ى بۆلگۈنچىلىــك  تاشــق–بىــز ئۈچــۈن بولۇۋاتقــان ئىچكــى 

  ھهرىكهتلهر
  

  :ئىچكى جهھهتته
ــدىن - 1950 ــونىمىزدا  - 1990 يىل ــاپتونوم راي ــچه ئ  يىلغى

ــۈز بهرگهن مىللىــــي تهشــــكىالت ھهم   كــــۆرۈلگهن ۋە يــ
ــلهش    ــدىكىچه ئهسـ ــسىمىنى تۆۋەنـ ــر قىـ ــڭ بىـ ۋەقهلهرنىـ

  : مۇمكىن
» شـهرقىي تۈركىـستان خهلـق ئىنقىالبـى پارتىيىـسى     « ـ   1
ــسقارتىپ ( ــهرقىي تۈر«قى ــسى ش ــستان پارتىيى ــۇ » كى دەپم

بـــۇ پـــارتىيه شـــىنجاڭنى مۇســـتهقىل قىلىـــپ ) ئاتىلىـــدۇ
قورۇشـنى تهرغىـپ    » شهرقىي تۈركىستان جومهـۇرىيىتى   «

  .قىلىدۇ
  »شهرقىي تۈركىستان ياشالر پارتىيىسى «- 2
ــسى    «- 3 ــسالم پارتىيى ــستان ئى ــهرقىي تۈركى ــارىن » ش ب

ــۈز بهرگهن   ــسىدا ي ــسىلئىنقىالبىي«يېزى ــوپىالڭن» ئهك ى ت
شـــهرقىي تۈركىـــستان ئىـــسالم «باســـتۇرۇش جهريانىـــدا 

پاش بولۇپ، ئۇنىڭ كاشغهر، تۇرپان ۋە باشقا       » پارتىيىسى
  .جايالردا شۆبىلىرىنىڭ بارلىقى سېزىلىدى

ــاقى  «- 4 ــۇكراتىيه ئىتتىپـ ــشان دېمـ ــۈن  » تىيانـ ــۇ پۈتـ ئـ
ــۇكراتىيه ۋە   ــۇلمانالر بىرلىـــشىپ دېمـ شـــىنجاڭدىكى مۇسـ

ــارت  ــدا كومپ ــتهقىللىق يولى ــاخىرغىچه  مۇس ــى ئ ىيىگه قارش
  .قانلىق جهڭ قىلىمىز دەپ جار سالغان
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بـۇ  » شهرقىي تۈركىـستان مۇسـتهقىللىق تهشـكىالتى   « ـ  5
ــا    ــۇرۇش، خهنزۇالرغ ــى ت ــسىيالىزمغا قارش ــكىالت سوت تهش
ــشكه     ــرىگه كېتىـ ــى ئىچكىـ ــۇرۇش، خهنزۇالرنـ ــى تـ قارشـ

ــۇرالش،  ــۇرىيىتى  «مهجبــ ــستان جۇمهــ ــهرقىي تۈركىــ شــ
  .ننى مهقسهت قىلغا»قورۇش

ــكىالتى« ـ    6 ــۇن تهشـ ــۇ تهشـــكىالت » ئۇچقـ ــا 9بـ  جايغـ
قـورال ـ    . ئهكـسىلئىنقىالبىي ئاالقىلىـشىش خىتـى يازغـان    

ياراق ئىزدەپ، مهخپىي ھالدا قوراللىق توپىالڭ قوزغاشنى،       
  .شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىشنى پىالنلىغان

بـۇ تهشـكىالت  جهنـۇبى    » ئىلـى ئۇچقـۇن ئىتتىپـاقى   « ـ  7
مچى قاتـــارلىق جـــايالردىكى  شـــىنجاڭ، تۇرپـــان، ئـــۈرۈ  

ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالتالر بىلهن ئاالقه باغالپ، قورال 
  .ـ ياراق يىغقان

بــۇ تهشــكىالت »  ســىنتهبىر تهشــكىالتى- 24ئاقــسۇ « ـ   8
  .كوچا، شايار، توخسۇن ناھىيىلىرىگه كېڭهيگهن

ــرى  ــكهت ئهنزىلىـ ــىنجاڭدا :  ھهرىـ ــدىن - 1985شـ  يىلىـ
ار چاپالش، ئهكسىلئىنقالبىي   كېيىن ئهكسلئىنقىالبىي شۇئ  

. تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى تـارقىتىش دىلـولىرى كـۈچهيگهن       
ــۈز بهرگهن ئهكــسىلئىنقىالبىي سىياســىي  - 1989 ــى ي  يىل
 14.8 تىـــن 153 يىلىـــدىكى - 1988 بولـــۇپ، 174دېلـــو 

  . پىرسهنت كۆپهيگهن
ــل - 1990 ــدىن - 1 يى ــڭ - 5 ئاي  كــۈنىگىچه - 21 ئاينى

 ۋىــاليهت، ئىككــى ئوبالســتتا جهنــۇبى شــىنجاڭدىكى ئــۈچ
  . قېتىم يۈز بهرگهن54بۇنداق دېلو 
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  : تاشقى جهھهتته

شــــــهرقىي تۈركىــــــستان خهيــــــرىيهت فونــــــدى  «- 1
  . ئۇنىڭ باش شىتابى تۈركىيىدە» ...جهمئىيىتى

ــاقى   «- 2 ــي بىرلىــك ئىتتىپ » شــهرقىي تۈركىــستان مىللى
  . ئۇنىڭ باش شىتابى تۈركىيه  ئىستانبولدا

ۈركىـــستان، تىـــبهت، مۇڭغـــۇل مىللىـــي شـــهرقىي ت «- 3
ئۇنىـــڭ بـــاش شـــىتابى  تـــۈركىيه  » بىرلىـــك ئىتتىپـــاقى

  . ئهنقهرەدە
ئۇنىـڭ  » شهرقىي تۈركىستان ئـازاتلىق تهشـكىالتى      « - 4

  . باش شىتابى تۈركىيه  ئهنقهرەدە
شهرقىي تۈركىستان قازاق، تۈرك خهيرىيهت فونـدى        «- 5

  . لداباش شىتابى تۈركىيه ئىستانبو» جهمئىيىتى
ــاراۋانلىق،    «- 6 ــاپىرالر پــ ــستان موســ ــهرقىي تۈركىــ شــ

ــى ــارلىق جهمئىيىتــ ــۈركىيه  » ھهمكــ ــىتابى  تــ ــاش شــ بــ
  . ئىستانبولدا

دۇنيا ئىسالم ئىتتىپـاقى ئوتتـۇرا ئاسـىيا مۇسـۇلمانالر           «- 7
ــسى  ــى باشقارمىــ ــهئۇدى   » خىزمىتــ ــىتابى ســ ــاش شــ بــ

  .ئهرەبىستاننىڭ رىيادتا
ــستان ياشــالر پارت   «- 8 ــسىشــهرقىي تۈركى ــڭ » ىيى ئۇنى

  . باش شىتابى  پاكىستان گىلگىت شهھىرىدە
بـاش شـىتابى    » شهرقىي تۈركىستان بىرلىـك سـېپى      «- 9

  .) ئالمۇتىدا(ئالماتا شهھىرىدە 
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 »شهرقىي تۈركىستان ۋەتهن قۇتقۇزۇش كـومىتېتى      «- 10
  . باش شىتابى ئالماتادا

ــازاتلىق كــومىتېتى  «- 11 ــاش » شــهرقىي تۈركىــستان ئ ب
  . ماتاداشىتابى ئال

ــۇرالر   «- 12 ــپهرۋەر ئۇيغــ شــــهرقىي تۈركىــــستان ۋەتهنــ
ئـۇرنى قازاقـستان، ئۆزبېكـستان، قىرغىزسـتان        » مهركىزى

قاتــارلىق دۆلهتلهردىكــى مىللىــي بۆلگــۈنچىلهر بىرلىــشىپ 
  . تهشكىل قىلغان

ئامېرىكـــا ـ تۈركىـــستان مىللىـــي مۇســـتهقىللىق      «- 13
  . باش شىتابى نيۋيۇرۇكتا» ئىتتىپاقى

ئۇنىـڭ  » ياۋرۇپا ھۆرلـۈك ئـاۋاز رادىئـو ئىستانىـسى         «- 14
  . باش شىتابى گېرمانىيىنىڭ ميونخېن شهھىرىدە

قــازاق، تــۈرك ئىجتىمــائى، مهدەنىــيهت ھهمكــارلىق  «- 15
  .باش شىتابى ميونخېندا» جهمئىيىتى

ــا،    ــىيا، ئامېرىكــــ ــۇرا ئاســــ ــىيا، ئوتتــــ ــي ئاســــ غهربىــــ
ــانىي ــكىالتالر  هگېرمــ ــۈنچى تهشــ ــي بۆلگــ لهردىكى مىللىــ

دۇنيـــادىكى سۇتسىيالىـــستىك دۆلهتـــلهرگه، جۈملىـــدىن  
. بىــزگه مىللىــي بۆلگۈنچىلىــك يۈزگــۈزۈپ كېلىۋاتىــدۇ    

  .بولۇپمۇ ئاساسلىقى شىنجاڭغا قارىتا جىددىيراق
 كــۈنى ۋاڭ - 31 ئاينىــڭ - 5 يىــل - 1990: بــۇ ماتېرىيــال

 - 6ئىنماۋنىــڭ سىياســىي كىــڭهش ئــاپتونوم رايونلــۇق     
 سـانلق   - 10ي كومىتېتىنىـڭ    نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىـ   

ــدا بهرگهن دوك  ــتلگهن يىغىنى ــدە  الكېڭهيى ــدىن ئۈزون تى
ــدى ــۇ دوكــ. قىلىنى ــل - 1990الت ب ــڭ - 6 يى  - 22 ئاينى
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 001063كۈنى ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ئىشخانىسىنىڭ      
» كۆرۈپ قايتۇرۇش «نومۇرلۇق مهخپىي ھۆججىتى قىلىپ     

  .شهرتى بىلهن تارقىتىلغان ئىدى
   ئاي  ئۈرۈمچى– 9ل  يى- 1990

   
  ئوپران پاجىئهسى

  )تهزىيه ئهسلىمىسى(
   يىل  قاغىلىق ـ كورال- 1992

  
 كــۈنى قاغىلىقنىــڭ ئهڭ - 24 ئاينىــڭ - 8 يىلــى - 1992

تــاغلىق زېمىنــى ) چهتــئهلگه پاســلراق كېلىــدىغان(يىــراق 
ــا تهۋە  ( ــالغۇ يۇرتىغ ــسىنىڭ قوالنئ ــشۇ يېزى ــكهم ) شىخ رەس

دارىسى بىلهن ئـوپران دەريـا   ئىگىزلىگىدىكى شىر قۇۋۋەت    
 مېتىـر ئىگىـز    4600دېڭىـز يۈزىـدىن تهخمىـنه       (ئارىلىقىدا  

ــول     ــلىق ۋە يـ ــرەپ، ئاشـ ــسىز داالدا تهمتىـ ــدىرلىقتا يولـ ئىـ
ــسىراپ كېتىــپ بارغــان    ئۇيغــۇر يىگىــت 7ئازاۋىــدىن ھال

قـاغىلىقتىن تىـك ئۇچـار      )  يـاش  21، كىچىكـى    27چوڭى  (
 ئهسـكهر  13اتلىق ئايرۇپىالن بىلهن قوغالپ بارغان ئاپتوم   

ــابۇت      ــدا نــ ــى بويىــ ــوپران دەرياســ ــدىن دەل ئــ تهرىپىــ
يهنــى .  ئىــدى2بــۇ چــاغ كۈنــدۈز ســائهت . قىلىۋېتىلــدى

ئهســكهرلهرگه تهســلىم بولۇشــنى رەت قىلىــپ، قارشــىلىق  
كۆرســىتىپ ئېلىــشقان ئىككىــسى ئــوق بىــلهن ئىتىــپ      

 جهسهت قاسـساپ پارچىلىۋاتقـان گۆشـتهك        2. (تاشالندى
 پاي ئـوق بىـلهن      10لۇق تهككۈزۈلگهن   تو.) تىتىۋېتىلدى
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ئىككــى يىگىتنىــڭ بېلىنىــڭ ئاســتى تهلتۈكــۈس تىتىــپ   
بىر يىگىت قېچىپ ئوپران دەرياسىغا سـهكرەپ       . تاشالندى

ــدى   يىگىــت قارشــىلىق ئۈســتىدە  2. كــۆزدىن غايىــپ بول
ــاغالپ ـ تۈشــهپ ئېلىنــدى    ــۈك  . ب  -شــۇنداق قىىلــپ ئۆل

ــك  ــائهت   6تىرى ــۈنى س ــۇ ك ــت ش ــك ئۇ5 يىگى ــار  ته تى چ
ئايرۇپىالنغــــا قاچىلىنىــــپ قــــاغىلىق بازىرىغــــا ئېلىــــپ 

ئـۇالرنى قـوغالپ    . بىرسى سۇدا غايىپ بولـدى    . كېتىلىدى
تۇتۇش جېڭىگه قاغىلىق ناھىيىلىك ساقچى ئىدارىسنىڭ       

) پۇجۇجاڭ(، ئۇنىڭ مۇئاۋىن    )خهنزۇ(باشلىقى گوجىشهن   
ــدى  ــدانلىق قىلــ ــۇرالر قومانــ ــىيت ھۇشــ ــۇيرۇق . (ســ بــ

.) ىلىش سىيت ھۇشۇردىن بولـدى    گوجىشهندىن، ئىجرا ق  
كىچىـــك ( ســـى خهنـــزۇ  6 تالالنغـــان ئهســـكهرنىڭ  13

، بىرسـى  )ئاپتومـاتلىق ( سى ئۇيغۇر   6، قالغان   )پىلىمۇتلۇق
 ئۇيغـۇر ئهسـكهردىن     6) تاپانجـا ۋە بومبـا ئالغـان      (تاجىك  

ــڭ     ــداش بۆلۈمىنىـ ــىي قوغـ ــاقچى سىياسـ ــك سـ ناھىيىلىـ
نـى   ساقچىسى سـاۋۇت ئـۆزى بىـلهن ئېلىـشقان بىـر يىگىت           

دەل جايىغا ئېتىپ ئۆلتۈرۈشته خىزمهت كۆرسىتىپ ئهنـگه      
كېـيىن شـىنجاڭ بـويىچه نهمـۇنىچى مۇكاپـاتى          . ئېلىندى

گوجىشهن بۇ قېتىمقى خىزمىتـى ئۈچـۈن كاشـغهر         . ئالدى
يـۇقىرىقى  . ۋىاليهتلىك ساقچىغا يۆتكىلىپ ئهمىلى ئۆستى    

 ئۇيغۇرنى ماشىنا بىـلهن مهلـۇم ئارىلىققـا    6ئۆلۈك ـ تىرىك  
ــشقا     ئاپ ــۇ ئى ــقا مۇش ــۇراپ ۋە باش ــد ت ــان مهجى ــپ قويغ ىرى

مـۇ  » چوڭ جىنايهتچى « قاغىلىقلىق   20چېتىشلىق دېگهن   
ــڭ - 8 ــۈرۈمچىگه   - 28 ئاينى ــلهن ئ ــايرۇپىالن بى ــۈنى ئ  ك
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ئۈرۈمچىــــدە ھهربىــــي ســــاقچى، . يــــۆتكهپ كېتىلــــدى
ــدىن   ــسىزلىك ئۇرۇنلىرى ــىنا  100خهۋپ ــك ماش  دەك كىچى

. ىگه يۆتكىـــدىئىستانـــسىدىن ئـــۇالرنى قورشـــاپ تـــۈرم 
قـاغىلىق ناھىيىلىـك    : ۋەقهنىڭ ئهسـلى جهريـانى مۇنـداق      

خهلق ئىشالر ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ھهم ئـۇالرنى ئـوپران         
بويىدا بايقاپ ھۆكۈمهتكه سىمـسىز تېلىگىراممـا ئـارقىلىق         

ــهۇر   ــان مهش ــهزگۈر«خهۋەر قىلغ ــداكار  » ― س ــادىق پى س
ــىيت      ــنهن س ــۇق تهخمى ــتىم لوقۇمل ــاغىلىق يې ــوختى (ق ت

بـۇ ۋەقهنىـڭ ئـۆزى بىلـگهن جهريـانى          ) هممهد سـىيت  مۇھ
  :توغرىسىدا مۇنداق دېدى

قاغىلىق ـ تاشقۇرغان چېگرا، تاالش ـ تارتىـشنى ھهل     ... «
ــى     ــاھىيه رەھبهرلىكـــ ــى نـــ ــۈن ئىككـــ ــش ئۈچـــ قىلىـــ
ــشۈرىدىغان،     ــى تهكـ ــي چېگرىنـ ــشىپ ئهمهلىـ مۇزاكىرىلىـ

ــدىن    ــۈزۈك خهلقى ــى ئ ــدىن  (رەســكهم يهن ــۇ يهردە قهدىم ب
 ئۇيغۇر بـار ـ   119 ئۆيلۈك 19 بېقىپ كهلگهن بۇيان چېگرا

ــا ــۇ جاينىــڭ ھــازىرقى ئهھــۋالىنى بولۇپمــۇ كهشــمىر،   ) ئ ب
ئافغــان تهرەپــلهرگه قاچىــدىغان قاچقۇنالرنىــڭ مهخپىــي  
ــان ـ        ــاپ تۇرغـ ــوللىرىنى بايقـ ــدىغان يـ ــۈپ تۇرىـ ئۆتۈشـ
تۇرمىغــانلىقىنى بىلىــش مهقــسىتىدە بىــردىن ۋەكىلــلهر     

ــۇ يهرگ  . ه ماڭغۇزغــان ئىــدىگۇرۇپپىــسى تهشــكىللهپ، ب
مهن ۋە مېنىـــڭ مۇئـــاۋىنىم ـ قـــاغىلىق چـــارۋىچىلىق         
ئىدارىــــسىنىڭ  باشــــلىقى تاجىــــك ســــېغى جېلىــــل     

 - 16 ئاينىــڭ - 8 كىــشىلىك گۇرۇپپــا 8باشــچىلىقىدىكى 
كۈنى قاغىلىقتىن ماشىنا بىـلهن يولغـا چىقىـپ ـ مـازاردارا       
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) ماشـىنا يـولى يـوق يهردە      (رايونىدا ماشـىنىدىن ئايرىلىـپ      
ــ ــوپران   36ادە پىي ــۇپ مېڭىــپ ئ ــكه بۇرۇل ــومېتىر غهرب  كىل

ئۇ يهردە بىزنـى  . ئهتىسى ئۈزۈككه ئۆتتۇق . بويىغا كهلدۇق 
ــدى،    ــۇي تابىل ــسىنىڭ باشــلىقى مون تاشــقورغان گۇرۇپپى

 تاجىك ساقالپ تۇرغان    6ئۇنىڭ مۇئاۋىنى بىر خهنزۇ يهنه      
 كۈنىگه  - 21 ئاينىڭ   - 8. ئۈزۈكته بىلله قوندۇق  . ئىكهن

ئـــوتالق تهكـــشۈرۈش ( چېگـــرا تهكـــشۈرۈشكه كهلگهنـــدە
ــويالپ كــۈزىتىش ســهپىرىنى  ) باھانىــسى بىــلهن چېگــرا ب

 كـۈنى بىـز بىـر       - 23 كۈندىن كېـيىن يهنـى       2. باشلىدۇق
بىز بىـلهن   (توپ ئادەم ئوپران دەرياسىنىڭ نېرىقى قېشىدا       

ــا200 ــر ئارىلىقتـ ــادىن  )  مېتىـ ــر ئادەمنىـــڭ دەريـ ــات بىـ يـ
بـۇ يهردىـن   . ىنى كـۆردۇق ئۆتۈشكه تهمـشىلىۋاتقان قارىـس   

 كىلومېتىر، ئافغان تهۋەسـىگه     16 - 15كهشمىر تهۋەسىگه   
ئارقىــدىن .  كىلـومېتىر ئهتراپىــدا كېلهتتـى  25تهخمىـنهن  

لــېكىن بىـــز  . ئــالته ئـــادەم دەريــا بويىغـــا پهيــدا بولـــدى   
كۆزىتىـپ چېگىرىـدىن    . ئۆزىمىزنى ئۇالرغا كۆرسهتمىدۇق  

تىـــدىغان ئۆتـــۈپ كې) قېچىـــپ(چهتـــئهلگه ئوغۇرلـــۇقچه 
ــدۇق   ــان قىل ــدىن گۇم ــشىلهر ئىكهنلىكى  - 1چــۈنكى . كى

ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىـر خىـل كىيىـنگهن شـهھهر ـ بـازار       
قىياپهتلىـــك، چـــاچلىق، شـــهپكىلىق، قالپـــاقلىق، كـــالته 

 - 2. غهيرى يىگىتلهر ئىـدى   ) قاۋۇل(كىيىملىك بهرجهس   
دىن ھهر بىرى بىردىن بوپا يۈدىۋالغان بولۇپ، بـوپىلىرى         

ن غهلىــته ســايمان ـ تاپانچــا، بومبىغــا ئوخــشاش   ئارىــسدى
نهرسـىلهر، سـومكا ۋە غىالپقـا ئوخـشاش ئهگـرى ـ بـۈگرى        
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ــۇراتتى  ــپ تـ ــۈنچهكلهر بىلىنىـ ــكىللىك ۋە - 3. تۈگـ  تهشـ
ــك ئــادەملهردەك   بىــرال باشــالمچىنىڭ ئاغزىغــا   (تهرتىپلى

ھهممىــــسىدىال پىچــــاق ... ســــىزىلهتتى) قارايدىغانــــدەك
  .دۇقئېسىقلىق تۇرغانلىقىنى كۆر

دېمهك، ئۇالر ئـادەتتىكى يولـۇچى، پـۇقرا، سـودىگهر يـاكى            
ئـۇالر دەل  . ئازغۇن ئادەملهردىن ئهمهسلىكى ئېنىق ئىـدى   

بىز كۆرگهن كۈنى كهچ بولۇپ قىلىپ دەريادىن ئۆتهلمهي        
شــۇ . بىــز پــايالقچى قويــدۇق. تاشــلىقتا قونــۇپ قېلىــشتى

ــل      ــېخى جېلى ــلهن مهن، س ــر بى ــائهت بى ــېچه س ــۈنى ك ك
سىمــسىز تېلىگىــراپ تېخىنكىـسى ئــارقىلىق بــۇ  ئىككىمىـز  

ــلىقى    ــاقچى باشــ ــك ســ ــاغىلىق ناھىيىلىــ ــۋالنى قــ ئهھــ
 كۈنى گۇجشهن سـىيت     - 24. گۇجىشهنگه خهۋەر قىلدۇق  

ــدا   13ھۇشــۇرالر  ــلهن تىــك ئوچــار ئايرۇپىالن  ئهســكهر بى
بىزنىـــڭ . بېرىـــپ ئـــۇالرنى تهلتۈكـــۈس تارمـــار قىلـــدى 

  ...خىزمىتىمىزنى ئهنگه ئالدى
ــس  ــيىن ئۇقـ ــۇالر كېـ ــدە  - 91 – 90اق ئـ ــرى ئىچىـ  يىللىـ

ئۈرۈمچى كوچىلىرىـدا ئـاپتۇۋۇزالرنى پارتالتقـان، شـاياردا         
خـوتهن  .  مىـڭ يـۈەن پـۇلىنى بۇلىغـان        500ھۆكۈمهتنىڭ  

ۋىالتلىــك تاشــقى ســودا ئىدارىــسىنىڭ پــۇللىرىنى بــۇالپ  
ــكهن ــۇالڭچىالر  .... كهتــ ــۈكچهك بــ ــوڭ لــ ــدە چــ ئاالھىــ

  »...ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى
 كۈنى قاغىلىق بازىرىدىكى    - 16 ئاينىڭ   - 9بهت  بۇ سۆھ (

  )   شۇ باشلىقنىڭ ئۆيىدە بولغان ئىدى ـ ئا
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ــقان ھهم    ــقا قاتناشـ ــوغالپ تۇتۇشـ ــۇالرنى قـ ــتىم ئـ ــۇ قېـ بـ
تۇتۇلغــان تىرىكلهرنــى مهخــسۇس كامىرىــدا بىــر ئاخــشام   

ئىــسمىنى (ســاقلىغان قــاغىلىقلىق ســاقچى ئابــدۇرەھىم    
ــان س  ــلىقنى تهلهپ قىلغ ــداش  ئاشكارىلىماس ــىي قوغ ىياس

 كــــۈنى - 3 ئاينىــــڭ - 10).... بۆلۈمىنىــــڭ ساقچىــــسى
 يىلىنىڭ  - 90بۇ جىنايهتچىلهر   «: مۇنۇالرنى بايان قىلدى  

ئاخىرلىرىـــدىن ئېتىبـــارەن مهملىـــكهت بـــويىچه ئىـــزدەپ 
ــوڭ جىنـــــايهتچىلهر دەپ     ــۇش جاكارالنغـــــان چـــ تۇتـــ

بىزنىــڭ جۇجــاڭ ۋە . قارالغانالرنىــڭ بىــر قىــسمى ئىــكهن 
ــدىن مۇ ــدە   يۇقىرى ــگهن ئاالھى ــته ئۇقۇشــۇپ كهل شــۇ ھهق

مهخپىي خىزمهت خادىملىرى بىزگه شـۇنداق ئۇختۇرغـان        
ھهم ناھىيىمىز تهۋەسىدە بۇالرنىـڭ پهيـدا بولـۇپ قـېلىش           

دېمهك، مېنىڭچه شـۇالر    . ئېهتىمالىنى ئهسكهرتكهن ئىدى  
مهسىلىــــسىدە بــــۇ نــــاھىيه قــــاتتىق گۇمــــانلىق جــــاي  

قاچىــدىغانالرمۇ تــارىختىن بۇيــان چهتــكه . ھېــسابلىناتتى
مۇشۇ زېمىندىن قېچىپ تۇرغان چېگىـرا ھېـسابالنغانلىقى    

 يىلىنىــڭ ئاخىرلىرىــدىن ئېتىــۋارەن   - 90ئۈچــۈنمىكىن 
ــالى   ــاتتىق قامــ ــۈمهت كۈچلىرىنىــــڭ قــ ــاغىلىق ھۆكــ قــ

ــدى     ــان ئى ــپ قالغ ــا ئايلىنى ــىرلىق جايغ ــىتىدىكى س . ئاس
، »ســودىگهر«پۈتــۈن يېــزا ـ كهنــت، تــاغ ـ ســهھراالر           

ــۇر« ــ«، »دوختـ ــۈچىتـ ــان ئىزدىگـ ــتىش«، »اش كـ ، »تهپـ
 دىـن   1000قىياپىتىـدە   » مولال«،  »قهلهندەر«،  »يېتىمچى«

ــايالقچى   ــارتۇق پ ــىدە (ئ ــاھىيه تهۋەس ــۇ ن ــدىن  ) ب ــر يىل بى
... مهنمـۇ . جىقراق كۈزۈتۈش، بايقـاش خىزمىتىـدە بولـدى       
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ساقچى بۆلۈمنىڭ ئادەتتىكى سـاقچىلىقىدىن مۇشـۇ خىـل          
ــشىپ   ــزمهتكه قاتنى ــالىق خى ــ(جاپ ــاغ ي ــپ، ت وللىرىنى تېپى

. نـاھىيىگه ئۆسـكهن ئىـدىم     ) كۆرسىتىپ، نهتىجه يارىتىپ  
 ئـــــــاي ئاخىرلىرىـــــــدا بـــــــۇ - 7 يىـــــــل - 92دەرۋەقه 

جىنايهتچىلهرنىـــڭ قـــاغىلىق، گۇمـــا، ياركهنـــد، پوســـكام 
تهۋەلىرىگىمۇ كېلىپ ھهرىكهت قىلىشۋاتقانلىقى بايقىلىـپ      

ــدى ــورنى   . قال ــدانلىق ئ ــۇش قومان ــۇالرنى تۇت ــا ب قاغىلىقت
مهركهز، ئاپتونوم رايـون، كاشـغهر ۋىاليىتىـدىن        . ۇلدىقۇر

ــدا      ــدانلىق ئورنىـ ــدارالر قۇمانـ ــىرلىق ئهمهلـ ــگهن سـ كهلـ
تۇتۇشنىڭ بىر يـۈرۈش ئاشـكارا چـارىلىرىنى جهمئىـيهتكه          

  .تۆۋەندىكىچه ئۇختۇردى
  :ئۇختۇرۇشقا

ــۇالڭچى ئهمهس، ۋەتهن   )... 1 ــوغرى ب ــادەتتىكى ئ ــۇالر ئ ئ
ــسى  ــدىغان ئهك ــى پارچىالي ــكىالتنىڭ بىرلىكىن يهتچى تهش

قوراللىق ئادەملىرى، پۈتۈن جهمئىيهت ئـۇالرنى تۇتۇشـى،        
بـۇ مهجبـۇرىيهت، شـۇالردىن      . كۆرسه خهۋەر قىلىشى الزىم   

 مىڭ يۇەن، كۆرسىتىپ    20بىرنى تۇتۇپ بهرگهن كىشىگه     
 5 مىڭ يۇەن، بار يېرىنى دەپ بهرگهنلهرگه 10قويغانالرغا 

نېمه تهلىۋى بولسا . مىڭ يۇەن نهخ پۇل مۇكاپات بېرىلىدۇ 
  . ھهل قىلىپ بېرىلىدۇ، دېيىلگهن

 كـۈن  11تېلېۋىزوردا، رادىئو ئوزۇلىـدا بـۇ تهدبىـر ئـۇدا           ) 2
يــۇرتى،  . ســۈرەتلىرى كۆرســىتىلدى  . (ئــېالن قىلىنــدى 

  .) ئىسىم فامىلىسى ئۇختۇرۇلدى
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ــىنى   ) 3 ــۇالردىن بىرەرســـ ــتا يهنه، ئهگهر ئـــ ئۇختۇرۇشـــ
هردىـن يهنه بىـر يهرگه      لىرىدا ئولتۇرغۇزۇپ بىر ي   ... ماشىنا

يۆتكهپ قويغانالر  ) يا بىلمهي، تونىماي  (سهۋەنلىك بىلهن   
.  مىـــڭ يـــۇەن جهرىمـــان ئېلىنىـــدۇ10ســـىزىلىپ قالـــسا 

ــدۇ   ــسا يهڭگىللىتىلىـ ــۇم قىلـ ــدىن مهلـ ــپ . ئۆزلىكىـ بىلىـ
ماشىنسى، مـال ـ   . يۆتكىگهنلهر بولسا ئۆزى قولغا ئېلىنىدۇ

ه قوندۇرغانالر  بىلمهي بىر كېچ  . مۈلكى مۇسادىرە قىلىنىدۇ  
تۆۋەنــــامه . بولــــسا مىــــڭ يــــۇەن جهرىمــــان ئېلىنىــــدۇ 

 مىــڭ يــۇەن 10بىلىــپ قونــدۇرغانالر بولــسا . يازدۇرىلىــدۇ
  .ئائىله باشلىقى قولغا ئېلىنىدۇ. جهرىمانه تۆلهيدۇ

ئۇالرغا بىلىپ تۇرۇپ يـول باشـلىقان، ئـۇزۇق ـ تۈلـۈك،      ) 4
ــتىن    تۇرالغــۇ جــاي بىــلهن تهمىــنلىگهن، قاتنــاش جهھهت

دەت بهرگهن، يۇشۇرغان، ھۆكۈمهت مهخپىيىتىنى دەپ       مه
ــڭ ھهر قانــــدىغى شــــۇ جىنــــايهتچىلهرگه     قويغانالرنىــ

ئوخـــشاشال ئېغىـــر جازاغـــا . ئوخـــشاشال قولغـــا ئېلىنىـــدۇ
مۇشـــۇ ئـــېالن . (دېـــيىلگهن» ...تۈگىـــشىدۇ. تارتىلىـــدۇ

 ۋاراق قهغهزنــى ســاقچى ماڭــا كۆرســهتتى،    2بېــسىلغان 
  .)ئوقۇپ كۆردۈم

چۈشــۈپ نــاھىيه ساقچىــسى،   ) ىلىقتىنپــادىچ (تاغــدىن 
ھۆكۈمهت خادىمى بولغـان بـۇ قوراللىـق نـوچى قانـداقتۇر            

ــا   ــى ماڭ ــلهرمهن«بىلگهنلىرىن ــق«، »بى ــاپ » ئهقىللى ئهرب
ــۆزلهيتتى  ــۈپىتىدە قىزىقىـــپ سـ ــدى    . سـ ــۇ ـ دېـ ــۇ «: ئـ بـ

قاچقۇنالردىن تېپىلغان قورال چهتنىڭكى، جۇڭگودا يـوق،       
ــكهن   ــورالالر ئى ــان ق ــ . بهك يام ــسى س ــا، تولى ېرلىق تاپانچ
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خهۋەرلىـــشىش ســـايمانلىرى، قوراشـــتۇرغىلى بولىـــدىغان 
 مىــڭ يۇەنــدىن جىقىــراق 40... ئاپتومــات، كىچىــك بومبــا

ئۇالرنىڭ ھهر بىرى بىردىن چوڭ     . ئامېرىكا پۇلى بارىكهن  
ــارتىزانلىرى  . باشــلىقكهن ــار پ ــستاندىكى ھېكمهتي ئافغانى

نى ئــۆزلىرى. زىــچ بىرلىكــى بــارىكهن― بىــلهن ئاالقىــسى 
نىـڭ ئـاالقه    »شهرقىي تۈركىـستان ئىـسالم غـازاتچىلىرى      «

ــشىدىكهن ــۆمىكى دېيىـ ــتىكهن. ئـ ــسكه مىڭىپـ ... مهجىلىـ
ــسىلىي    ــانلىرىنى تهپ ــك تۇتۇلغ ــڭ تىرى ھۆكــۈمهت بۇالرنى
سوراق قىلغانـدا ئۇالرنىـڭ يـول باشـلىغۇچى باشـلىقى بـۇ             

مهلـۇم بولۇشـىچه قـاغىلىق، شـايار،        . گهپلهرنى تاپشۇرۇپتۇ 
الردا ئۇالرنىــڭ ....  ئــۈرۈمچى، پىچــان توخــسۇ، كوچــار، 

ــۆپلىگهن     ــكهن ك ــكىللىرى، بىرلهش ــي تهش ــۇھىم مهخپى م
  »...شىرىكلىرى بارمىش

مهن بۇ ساقچى بىلهن بىر ماشىنىدا ئـاز كهم تـۆت سـائهت            
ــدۇم  ــله بول ــلهن    . بىل ــاقلىقى بى ــاددى ماختانچ ــمهك، ئ دې

ــان قهغهز    ــسىدىن تېپىلغــ ــڭ ئارىــ ــۇددى ئهخلهتنىــ خــ
ينىغان بـۇ كىـشى تېخـى مهنـدىن بـۇ           ئاچقۇچتهكال رول ئو  

گهپلهرنى پهقهت جهمئىيهتكه يېيىۋاتماسلىقىمنى تهۋسىيه     
. چــۈنكى ئــۇ، كهلگۈســىدىن ئېهتىيــات قىالتتــى . قىلــدى
دەپ ماشـىنىدىن يـول     » خۇددا ھهققـى دېمهيـمهن    «مهنمۇ  

ــيىن يهنه    ــدا، كېــ ــان ۋاقتىمــ ــۈپ قالغــ ــتىدە چۈشــ ئۈســ
نال بىــر كۆرۈشــۈش ئۈمىــدى بىــلهن ئۇنىــڭ يېنىــدا ئوبــدا

  .قىلىپ چۈشۈپ كهتتىم» ئۇنتۇپ«بوخچامنى 
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نـــېمىال بولمىـــسۇن بـــۇ گهپلهرنىـــڭ مهزمـــۇنى، ئـــورامى  
بــــۇنى قــــاغىلىق ســــاقچى . ئۇمــــۇمهن پاكىــــت ئىــــدى

  .ئىدارسىنىڭ گېپى دېيىشكىمۇ بوالتتى
ــزدىنىش،     ــته ئى ــڭ بىۋاس ــته مېنى ــۇ ھهق ــتىن (ب جهمئىيهت

ــلهش ــداق ) ئىگهل ــانلىرىم مۇن ــدا  ئۇقق ــۇ ي: جهريانى ــته ب هت
 يـاش،  27) ئابدۇلههمىـد قـارى  ( ھهمىد تالىـپ  - 1يىگىت  

 يـاش، كوچـار   25 خهلىـل ئـالتۇن   - 2كۇچار ئاال قاغىلىق،    
 يـاش،   - 23 مـۇھهممهد ئىمىـن يونـۇس        - 3ئاال قـاغىلىق،    

 مۇھهممهد ئىمىن سىيىت، كوچار     - 4كوچار ئاال قاغىلىق،    
  مۇھهممهد ئىمىن ئابدۇۋەلى، كوچار    - 5. ئۈچ ئۆستهڭلىك 

ــك،   ــۆلچى مهھهللىلى ــان  – 6ك ــدرىس خ ــاش، - 28 ئى  ي
بۇالرنىڭ باش يېتهكچىـسى يهنه     . (قاغىلىق ئوشاقباشلىق 

بىرىسنىڭ قاغىلىقلىق ئىكهنلىكىنى بىلگهن بولساممۇ نـام      
ئاپتونوم رايونلـۇق   .) ـ ھالىنى ئىنىقالش مۇمكىن بولمىدى    

ــارلىق    ــىنجاڭدىكى بـ ــۇبى شـ ــدا جهنـ ــازارىتى نامىـ ج خ نـ
تارقىتىلغان ئۇختۇرۇشتا پۈتۈن كۈچ بىـلهن      ناھىيىلهرگه  

ئىـزدەپ تۇتـۇش   ) جهمئىـيهت مىقياسـىدا ئوچـۇق    (ئۇالرنى  
) شــىنخا(شــۇ تهلهپ ئاساســىدا توخــسۇ . تهلهپ قىلىنغــان

 - 20 ئاينىـڭ    - 7 يىل   - 92ناھىيىلىك ج خ ئىدارسىنىڭ     
ــان     ــسىدا چىقارغ ــۋىزور ئىستانسى ــك تېلې ــۈنى ناھىيىلى ك

 1991بۇ ئهكسىيهتچىلهر   ...  «:ئېالننىڭ مهزمۇنى مۇنداق  
 مىڭ يۇەننى   500 كۈنى شاياردا    - 12 ئاينىڭ   - 11 يىلى   -

ئـۈرۈمچى كوچىلىرىـدا    . بۇالش ئهنزىسىنى سـادىر قىلغـان     
. كۆپ قېتىم ئاپتوۋۇز پارتلىتىش ۋەقهلىرىنى پهيدا قىلغان      
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بۇ جىنايهتچىلهر مۇشـۇ كـۈنلهردە نـاھىيىمىز تهۋەسـىدىمۇ          
ھۆكـۈمهت بـۇ ھهقـته يىـپ        . بـار پهيدا بولـۇش ئېهتىمـالى      

ــدۇ   ــدە مۇكاپاتالي ــى ئاالھى ــلهن تهمىنلىگهنلهرن . ئــۈچى بى
ــاتتىق       ــسه ق ــقانالر سىزىل ــان، يانباس ــتىغا ئالغ ــات ئاس قان

 5بۇ خىل بۇيرۇق خاراكتېرلىك ئـېالن ئـۇدا         » ...جازااليدۇ
دەرۋەقه بۇ يهتته يىگىت مېنىڭچه بىر ـ  . كۈن ئاڭلىتىلغان

ان، تېپىــشقان نىيهتداشــالر بىــرى بىــلهن بــۇرۇن تۇنۇشــق
جهمئىيهتته بهزىـلهر ئـۇالرنى     . بولۇشى مۇمكىندەك قىلىدۇ  

ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى ھهتتا ئـالى مهكتهپلهرنـى پۈتتـۈرۈپ         
ــارام ياشــالردىن     ــان ق ــان ياشــالردىن چىقق ــش تاپالمىغ ئى

ــلهر   ــسه، يهنه بهزىـ ــۇمكىن، دېيىشـ ــى مـ ــپ«بولۇشـ » تالىـ
ــالىالرمىش ــشىدۇ... ب ــ . دېيى ــا نى ــائهت ئۇالرغ سبهتهن جام

پىكىــرى ھهر خىــل، لــېكىن نــېمىال بولمىــسىۇن مېــنىڭچه 
ئــۇالر شهخــسىي جــان باقــارالر يــاكى جهمئىــيهت ئۈچــۈن  

دەرۋەقه . بولماســــىلىقى مــــۇمكىن» ...قــــارام بــــوزۇقالر«
. ھۆكـــۈمهت ئـــۇالرنى تۇتۇشـــقا قـــاتتىق بـــاش قـــاتۇردى

ــزە  « ــىي ئهنـــ ــوڭ سىياســـ ــايىن چـــ ــي «، »ئىنتـــ مىللىـــ
دېگهنـــدەك سىياســـىي » ...ى بـــاربۆلگۈنچىلهرنىـــڭ قـــول

ــدى   ــۇراقنى جهمئىــيهتكه ياي ــاتتىق قامــال   . پ يــولالرنى ق
نۇرغــۇن بــالىالرنى گۇمــان بىــلهن تــۇت ـ تــۇت    . قىلــدى

كونــا مىللهتچىلهرنــى، گۇمــانلىق مىللىالرنــى . قىلىــۋەتتى
نۇرغـۇن جـايالردا    . قاتتىق مهخپىي رىجىم ئاسـتىقا ئالـدى      

ز ئۇيغۇر بـالىلىرى  مۇشۇنداق گۇمان تۈپهيلىدىن گۇناھسى 
بـۇ ھۆكـۈمهت    ... قامىۋېتىلـدى . ئۆلتۈرۈلدى. دۈمباالندى
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ــزە «نهزىرىـــدىكى  ــىي ئهنـ ــوڭ سىياسـ ــق »چـ گه تهۋە ئېنىـ
قـاغىلىقلىق بهزىـلهر    . پاكىتلىق قىلمىشالر ئىدى، ئهلۋەتته   

ئۇالرنىڭ قاغىلىق ناھىيىسىنىڭ بوكسۇڭزى دېگهن     .... «
. ر ئىـكهن يېرىدە مهشىق قىلىش، جان ساقالش بازىسى بـا    

  .دېيىشىتى» يېقىندا ھۆكۈمهت تېپىۋالدى
ــدەك   ــت دېگهن ــڭ ئاخىرلىرىــدا  - 6 يىلــى - 92راس  ئاينى

ــى    ــر تهرىپ ــڭ بى ــگهن يۇرتنى قاغىلىقنىــڭ بوكــسۈڭزى دې
كهنت، بىر تهرىپى كهڭ چۆل بىر مهھهللىسىدە ھۆكـۈمهت        
كىشىلهر ھهرىـكهت قىلغـان بىـر چـوڭ يهر ئاسـتى لهخـمه              

 مـــودىن 100ئۇمـــۇمى ئـــورنى  مېتىـــر، 20چۇڭقـــۇرلىقى (
  .ھهرىكهت بازىسىنى تېپىۋالغان) جىقىراق

بهزىلهر بۇ لهخمىنى شۇ يهرلىك ئابدۇلههكىم ھىـسامىدىن        
ھېلىقـــى ســـاقچى بـــۇ لهخـــمه . ياســـىغانمىش دېيىـــشىدۇ

: ھهققىدە ئاڭلىغـانلىرىنى تهكىـتلهپ يهنه مۇنـداق دەيـدۇ         
ــان      « ــى بولغ ــارىن ۋەقهس ــازىنى ب ــتى ب ــۇ يهر ئاس ــۇالر ب ئ

بــۇ ئۇالرنىــڭ جانبــازلىق  ... الردىال بىنــا قىلغــانمىشچــاغ
قۇرال بىلهن قارىغا ئېتىش، پىچاقبازلىق،     ) چامباشچىلىق(

ئورنى ... يىغىلىپ پائالىيهت قىلىش... ھهربىي چېنىقىشى 
.  دىــن جىقــراق ئــادەم مهشــق قىالاليــدىكهن100. ئىــكهن

  »...قونالغۇ قىالاليدىكهن
رىم بــويىچه بــۇنى  مېنىــڭ ئىزدىنىــپ تاپقــان مهلۇمــاتلى   

 يىگىـت   7يۇقىرىقى  . مۇنداق پهرەز قىلىشقا ئورۇن چىقىدۇ    
بولـۇپ، شـىنجاڭنى    » يېتىمچى« يىلىدىن ئېتىۋارەن    - 90

) تهشكىالت بولـۇپ  (چۆگىلهپ يۈرۈپ تېپىشپ، ئۇيۇشۇپ     
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ئۆز ئالدىغا مۇشۇ ھاكىمىيهتكه قارشى ھهرىـكهت قىلىـش         
وپالش، ۋە ئۇنى تهدرىجى كېڭهيتىش، قورال، ئىقتىـسات تـ       

ھاجهتلىك كىشىلهرنى تـالالپ ئـۆزىگه تـارتىش، ئـاقىۋەت          
، چهتـئهل بىـلهن     »غـازات قىلىـش   ― «ئىنقىالب قوزغاش   

ئاالقه ئورنىتىشقا ئۇرۇنۇش، مهخپىي بـۇزۇش، تېررورلـۇق        
ــرىش   ــپ بې ــى ئېلى ــش ھهرىكهتلىرىن ــشىلىرىنى ... قىلى ئى

 تـال قـۇرال تېپىـپ      6. سهپ كېڭهيـتكهن  . داۋامالشتۇرغان
 يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىن ئېتىۋارەن    - 91ئهمما  . غانقورالالن

ھۆكــۈمهت پــايالقچىلىرى بۇالرنىــڭ ئــۈرۈمچى، ئاقــسۇ،     
كوچار، شايار، توخسۇالردىكى بهزى ئـادەملهرنى قىـسمهن        
ــا    ــۇمهن جهنۇپق ــسنى ئۇم ــزدەش نۇقتى ســېزىۋالغان ھهم ئى

تېپىلغــان يىــپ ئــۇچى بــويىچه ئىــز قــوغالپ  . بېكىــتكهن
ڭ قىلمىـشلىرىنى بىلىـشكه قـادىر      يۈرۈپ ئـاخىرى ئۇالرنىـ    

قاتناش يوللىرىنى توسۇپ ئـاختۇرۇش، ئۇالرنىـڭ       . بولغان
يـۇرت، مهھهلـله، ئاتـا ـ ئانـا، ئـۇرۇق ـ تۇغقـان، بىلـگهن ـ           

ــش،    ــازارەت قىلى ــۆرگهنلىرىنى ن ــاقالش(ك ــشلىرىنى ) ب ئى
. جهمئىــيهت دائىرىلىــك چــوڭ كۆلهمــدە داۋام ئهتكــۈزگهن

تــۇش، ئــاختۇرۇش، پۇتــۇن شــىنجاڭدا چــوڭ ئىــزدەش، تۇ
مىڭلىغان ناھهق ئهنـزە بولـسا بولـسۇنكى بىرمـۇ          «قاماش،  

دېــگهن » گۇمــانلىق ئــادەم تــوردىن قۇتۇلــۇپ قالمىــسىۇن
ــاختۇرۇش ئهۋج     ــددى ئ ــويىچه جى ــشى ب ــزمهت يۆنىلى خى

 كـۈنى   - 14 ئاينىـڭ    - 7نهتىجىـدە بـۇ يىـل       . ئالدۇرۇلغان
. بوكـسۇگزىدىكى يهر ئاســتى لهخــمه پـاش بولــۇپ قالغــان  

پـاش  » x« مېتىر ئىگىـز بىـر ئـادەم     2ىلهر شۇ يۇرتلۇق    بهز(
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.  مىـڭ يـۇەن مۇكاپـات ئـاپتۇ دېيىـشىدۇ        20قىلىپ قويۇپ   
لېكىن ئۇ ئادەم شۇندىن كېيىـنال يـۇرتتىن غايىـپ بولـۇپ            

ئهممـا لهخمىـدىكى ئـادەملهردىن بىرسـىمۇ        ). كهتكهنمىش
لهخمىــدىن بىــر ماشــىنىدەك . تۇتۇلمــاي قېچىــپ كهتــكهن

 دەك قــــۇم 100ى، رىــــزىنكه مــــۇش، تهنتهربىــــيه ئــــايىغ
 نهچچه باكالشـكا    50ئېسىلغان خالتا، بىرەر ھارۋا كالتهك،      

 يىگىت قاغىلىق تهۋەسىدىكى    7يۇقىرىقى  . قولغا چۈشكهن 
ــلىقلىرىدىن     ــشىلهرنىڭ باش ــان كى ــدىن قاچق ــۇ ئورنى ئاش

ئـۇالر ئـۆز شـىرىكلىرىنى      . ئىبارەت بولسا كېـرەك، ئهلـۋەتته     
 - 8يىن يهتتىـسى بىرلىـشىپ      ئوبدان قاچۇرىۋاتقاندىن كې  

ــاخىرى  - 17ئاينىــڭ   كــۈنىگىچه مهخپىــي تهييارلىنىــپ ئ
تىـــبهتكه گـــۇرۇچ (» شهخـــسىي ســـودىگهر«قـــاغىلىقلىق 

تولـــۇق ئوتتـــۇرىنى ) »ســـودىگهر«يـــۆتكهپ ســـاتىدىغان 
ــلهن     ــسىنىڭ كــۈچى بى ــپ، دادى ــۇرۇپ ئىشــسىز قىلى پۇتت

ــرگهن    ــا كى ــدىچىلىك يولغ ــېتىۋىلىپ، رەۋەن  26ماشــىنا س
 مهجىد تۇراپنىڭ ماشىنىدا قارا قۇرۇم ئىگىـزلىككه        ياشلىق

ــارقىلىق     ( ــيولى ئ ــبهت دۆلهت تاش ــاغىلىق ـ تى ــكه ) ق چهت
ــان  ــشكه تۇتۇنغـ ــڭ ھهر  . كېتىـ ــۇ ئۇالرنىـ ــد تۇراپمـ مهجىـ

مېنىڭچه بۇ بىـر    ( يۇەندىن كىرا پۇلى ئېلىپ      200بىرىدىن  
ــۋەتته   ــهكىلغۇ ئهل ــل ش ــيول      ) خى ــبهت تاش ــاغىلىق ـ تى ق

ــاتتىق  ــڭ قـ ــاغىلىق  تارماقلىرىنىـ ــشۈرۈشلىرىدىن، قـ  تهكـ
تىبهت چېگىرىسىدىكى چېگىرا مـۇداپىئه ئهسـكهرلىرىنىڭ       

 كىـــشىنى 7ســـىزىپ قېلىـــشىدىن ئهندىـــشه قىلىـــپ بـــۇ 
گۇرۇچنىڭ تىگىگه مهخسۇس ئـورۇن راسـالپ يـاتقۇزۇپ،         
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گۈرۈچ بېسىپ، تېگىشىلىك )  تاغار40( توننا 4ئۈستىدىن  
 ئاينىـڭ  - 8. ھۆكۈمهت رەسمىيىتىنى ئۆتهپ يولغا چىققان  

 كــۈنىگىچه قــاغىلىق ـ تىــبهت تاشــيولى بىــلهن قــارا   - 18
قۇرۇم تاغلىرىنى يېرىپ ئىلگىـرىلهپ قـاغىلىق بازىرىـدىن         

 كىلومېتىر ماڭغاندىن كېيىن مازار تاشـيول بازىـسىدا      222
شۇالرنىڭ تهلىۋى بىلهن ماشىنىدىن بىـر جىلغـا ئىچىـگه          

ىپ كېت»  گۈرۈچ ساتقىلى «چۈشۈرۈۋېتىپ ئالدى تهرەپكه    
بۇ يهتته كىـشى يولباشـلىغۇچى ئىـدرىس دېـگهن          . قالغان

پىيادە (يىگىتنىڭ باشلىشى بىلهن بىر كۈن پىيادە مېڭىپ      
 2.) مېڭىشتىن باشقا زادىال چارە  يوق، ئىـدىرلىق ئهلـۋەتته         

ــۇ      ــنىڭچه ب ــدە، مې ــدىرىگه دۈچ كهلگهن ــول بهن ــايرىش ي ئ
ئىككـى يولنىـڭ بىرسـى ـ رەسـكهم يـولى ـ تاشـقورغاننىڭ          

هر يېزىسىغا تهۋە رەسكهم ئىدىرلىقىـدىن ئافغانىـستان        دەپت
تهۋەســىگه كېتىــدىغان مهخپىــي چىغىــر يــول، يهنه بىــرى  

ۋادىسى ئارقىلىق كهشمىرگه كېتىـدىغان     ) الداخ(گارشىن  
بـــۇ يولـــۇچىالر ئۆزلىرىنىـــڭ . كونـــا چىغىـــر يـــول ئىـــدى

 كۈنىـدىن   - 20ئهسلىدىكى مۇددىئاسىنى چىقىش قىلىپ     
ان چېگىرىـسىنى نىـشانالپ رەسـكهم        كۈنىگىچه ئافغـ   - 23

ــۈرۈك( ــاراپ تهخمىــنهن  ) ئ ــزلىگىگه ق ــومېتىر 36ئىگى  كىل
ــارلىق  . ئىلگىــرىلىگهن ــسىز ق ــۈنلهي يول ــۇالر پۈت ــېكىن ئ ل

 كۈن ئىسسىق  5 - 4دىن  ) 2. ئىدىرلىقالردا ئىلگىرىلىگهن 
ئىچمىگهن، قۇرۇق نان، سـوغۇق سـۇ بىـلهن ئوزۇقلىنىـپ           

لۇق ھاۋاسـى شـاالڭ    گىرادۇسـ - 14 – 13نۆلـدىن تـۆۋەن   
. دالىالردا جىسمانى جهھهتـتىن خـېلىال ماغدۇرسـىزالنغان       
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 مېتىر ئىگىـزلىكته ئوكىـسىگىن يېتىـشمهي        4500دىن  ) 3
ئادەتتىكى بىر كۈنلـۈك    ) تىنىق ئاالھىدە نورمالسىزلىشىپ  (

. يولنى ئىككى سوتكا مېڭىش ھالىتىگه چۈشۈپ قىلىشقان    
 ئىرادە، قهتئىـي    دىن ئۇالردا ئىدىيه جهھهتته سوبىكتىۋ    ) 4

نىيهت، تهۋرەنمهس قۇۋۋەت  ـ جاسارەت كۈچلـۈك بولغـان    
بولــسىمۇ ئهمهلىيهتــته تهجــرىبه، تهييــارلىق، ئېهتىيــات،     
ــاملىق         ــلهردە خـ ــۇل جهھهتـ ــر ـ ئۇسـ ــۇكهممهل تهدبىـ مـ

قــاراملىقنى ئاســاس، ئېهتىيــاتنى ئــۈزەكى    . (كــۆرۈلگهن
يول ئۈستىدىكى سهزگۈرلىكى، جىـددى ھـالهت       .) بىلگهن

لىرى سۇسلىشىپ، بىخۇت جاسارەتكارالردىن بولـۇپ   مهۋقه
ئالـــدىن كـــۈزەتچى ماڭغۇزمىغـــان، ئـــاقىۋەت . قېلىـــشقان

نهتىجىدە تىك ئۇچار تۇيۇقسىز يهرگه قونغانـدىال دەرھـال         
. تهمتىـــرەش، ھۇدۇقـــۇش، زەئىپلىكىنـــى ئىپادىلهشـــكهن

يۈدۇۋالغـــــان تېڭىقلىرىـــــدىكى ئـــــوق،  تاپـــــانچىالرنى، 
ــا ئې ــاقلىرىنى قوللىرىغـ ــۈرەلمىگهنپىچـ  4. لىـــشقىمۇ ئۈلگـ

پىلىمۇت، ئاپتۇمات، بومبىالرنىـڭ    (تهرەپنى تهڭ قورشاۋغا    
ــا ــان   ) ئاغزىغ ــسىدە قالغ ــرغىن مۇھاسىرى ــپ قى . توغرىلىنى

ــاتلىق » x«لـــېكىن شـــۇنداق ھـــالهتتىمۇ  يىگىـــت ئاپتومـ
ــنىالپ   ــاۋۇت يېق ــۈر «س ــۇڭنى كۆت ــولىنى  » قول ــدە ق دېگهن

ساۋۇتنى . نكۆتۈرۈپال ساۋۇت بىلهن بوغۇشۇپ دۈمىالشقا    
يېنىــدىكى پىچاققــا قــول ئۇزاتقانــدا ســاۋۇت  . بېــسىۋالغان

 پـاي   11ئاپتۇماتنىڭ ئـاغزىنى ئۇنىڭغـا تـوغرىالپ ئېلىـپ          
  .ئوق ئۈزۈپ مهرھۇمنى ئېتىپ تاشلىغان
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 ســــائهتكه قالمــــاي گوجىــــشهن   2شــــۇنداق قىلىــــپ  
 يىگىتنىـــڭ تهقـــدىرىنى  7قوماندانلىقىـــدىكى ژانـــدارما  

بىلهن قايتىپ تهنتهنه   » ىبهغهل«تهلتۈكۈس نابۇت قىلىپ    
 كۈنلىرى ھۆكۈمهت شـوپۇرى مهجىـد       - 26 - 25. قىلغان

تۇراپنى تۇتۇپ گۈرۈچ بىلهن ماشىنىنى مۇسادىرە قىلىـپ،        
» چـوڭ جىنـايهتچى   «ئۆزىنى باغالپ، تۇتقانالرغـا قوشـۇپ       

» ھهمراھلىـرى «دەپ ئېالن قىلغان ھهم ئۇ يىگىتلهرنىـڭ        
هچچىنـى تۇتـۇپ     ن 20دەپ قاغىلىقتىن   » ھهمشىرىكلىرى«

ــكهن  ــۆتكهپ كهتــ ــۈرۈمچىگه يــ ــۇ ۋەقه  . ئــ ــاغىلىق بــ قــ
ــاتتىق      ــۈن، ق ــر ك ــازا، ئېغى ــر ج ــلهن ئېغى ــىۋىتى بى مۇناس
تهكشۈرۈش نىشانلىرىنىڭ ئهڭ يامـان الگىـرى ھېـسابىدا         

ــپ   ــۈچىنى تىتىـ ــۈمهت كـ ــدە (ھۆكـ ــر خهۋپ ئىچىـ ) ئېغىـ
  .تۇرماقتا

ــلهن    ــىۋىتى بىـ ــش مۇناسـ ــۇ ئىـ ــڭ - 11مۇشـ  - 12 ئاينىـ
ــۇ  ــۈنىگىچه جهن ــدىن  ك ــىنجاڭنىڭ بهزى ناھىيىلىرى بى ش

 700نىـڭ تۇتۇلغـانلىغى،     »دۈشمهن« دىن جىقىراق    2000
ــانلىقى،    ــگه ئېلىنغـ ــائىله رىجىمـ ــائىله 500دەك ئـ  دەك ئـ

جهرىمانه تۆلىگهنلىكى ھهققىـدە غهيـرى رەسـمى خهۋەرلهر         
قـــاغىلىق داۋالغۇماقتـــا، . ھـــازىرچه تارقىلىـــپ يـــۈرمهكته

  .كۈرەشمهكته
  

* * * * * * *  
ــلهن ئهمهس،     ئى ــشى بى ــۆز يې ــۇقى ك ــۈپ ھوق ــساننىڭ ت ن

كىمـدۇر بىرسـىنىڭ    . ئىسسىق قان بىـلهن قولغـا كېلىـدۇ       



 178

نىـڭ  » ئىزچـى «تارىختا قالدۇرغان بۇ سۆزى مېنىڭ يهنى       
بۇ قېتىمقـى شـهھىد قۇربانلىرىمىزغـا تهزىـيه ئهسلىمىـسى           

  .بولۇپ قالغاي
  )ئىزچى(» ھاقارەتلىك ھاياتتىن ئۆلۈم ئهالدۇر«
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دېگهن زادى قانداق » شهرقىي تۈركىستان«ىش ئاتالم
  ېمه؟ سهرلهۋھىلىك ماقالىغا جاۋابن

  
  ھاجى ياقۇب يۈسۈپى ئانات

  
 ـ يىلـــى ئاۋغۇســـتنىڭ ئوتتۇرۇلىرىـــدا مهرھـــۇم        1989

ئابــــــدۇرەھىم ئۆتكــــــۇر ئهپهنــــــدىنىڭ يۇقىرىــــــدىكى 
ــۆز     ــدا ئ ــۈرۈمچى تېلېۋېزىيونى ــسى ئ ــهرلهۋھىلىك ماقالى س

ئــۇزۇن ئــۆتمهي شــىنجياڭ . ئــاغزى بىــلهن ئوقۇلغانىــدى
ــي       ــېڭهش دائىمـ ــي كـ ــونى سياسـ ــاپتونوم رايـ ــۇر ئـ ئۇيغـ
ــۇپ     ــدىن ئوق ــۆزى تهرىپى ــدا يهنه ئ ــڭ يىغىنى كومىتېتىنى

ئوندىن كېيىن سياسىي كېڭهشنىڭ ئاخبارات      . بېرىلگهن
ــۈپىتىدە   ژۇرنىلىــــدا بېــــسىلىپ ئىچكــــي ماتېرىيــــال ســ

  .تارقىتىلغان
ئېچىلغان  ـ ئاۋغۇستتا مهن تۇرپان شهھىرىدە   20شۇيىلى 

بىرىنچى نۆۋەتلىك ئۈزۈم بايرىمىغا كهتكهنىـدىم، قايتىـپ        
كهلـــسهم بهزى دوســــتالر مېنــــى ئىزدىــــدى ۋە ئۆتكــــۈر  
ئهپهنــدىنىڭ ماقالىــسىنى تېلىۋېزىيونــدا ئوقۇغــانلىقىنى    

ــتى    ــارازىلق بىلدۈرۈش ــاتتىق ن ــۆزلهپ ق ــالر 7 ـ    6. س  يىل
ــالىنى    ــو ماق ــات قىلــدى، ب ئــۆتتى، ئۆتكــۈر ئهپهنــدىمۇ ۋاپ

تـۈركىيىگه چىققىنىمـدىن   .  ماڭا نهسىب بولمىدى كۆرۈش
  .كېيىن بۇ ماقاال قولۇمغا چۈشتى، ئوقۇپ ھهيران بولدۇم
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بۇ ماقالىگه جاۋاب بېرىشنى بـۇرج ھىـساپالپ بـۇ ماقـالىنى       
يــازدىم، قۇســۇرلىرى بولــسا كۆپچىلىكنىــڭ تهنقىــدلىرىنى  

  .سورايمهن
  

1  
  

 - 1ڭ   بۆلۈم قىلىپ يازغان ماقالىـسىنى     3ئۆتكۈر ئهپهندى   
ــۇرۇنقى    ــدىن ب ــشىدىال مىالدى ــڭ بې ــىردە    1بۆلۈمنى  ـ ئهس

دەپ ئاتالغـان   ) شىيۈ(» غهربىي دىيار «شىنجياڭنىڭ نامى   
  .دەپ ماقالىسىنى داۋامالشتۇرىدۇ... رايوندا ئىدى 

  بىرىنچى ئهسىردىن بۇرۇن بويهرنىڭ نامى يوقمىدى؟
مهلۇمكى تـارىختىن بېـرى يهرشـارىدىكى ھهمـمه يهرنىـڭ           

ــار ــامى ب ــاملىرى   . ن ــمه شــهيئىلهرنى ن ــالالھ ھهم ــابى ئ جان
ئـاپتورچه  . دونيادا نامسىز بىر شهيئى يوق    . بىلهن ياراتقان 

ــىنجىياڭ« ــڭ   » ش ــنىڭچه تارىخنى ــڭ، مې ــگهن بۇجاينى دې
ماقالىغـا  . تۈرلۈك دەۋرلىرىدە تۈرلۈكچه ناملىرى بولغانىدى   

ــى      ــڭ تهرىپىن ــا يۇرتىمىزنى ــاۋۋال ئان ــشتىن ئ ــاۋاب بېرى ج
تـۈركى خهلقلهرنىـڭ    .  اليىـق كـۆردۇم    كۆرستىپ ئۆتۇشنى 

ــىيادۇر   ــۇرا ئاس ــۇرتى ئوتت ــا ي ــونى   . ئان ــىيا راي ــۇرا ئاس ئوتت
موڭغـــۇلىيه ئېگىزلىكـــى، خېـــشى كارىـــدورى، چىڭـــخهي 

، شـهرقىي تۈركىـستان، ئـامۇ دەريـا، سـىر دەريـا             )كۆككۆل(
ۋادىلىـــرى، قازاقىـــستان داالســـىنىڭ جهنـــۇبىي قىـــسمى، 

ننىڭ شــىمالىي ئىراننىــڭ شــهرقىي قىــسمى، ئافغانىــستا   
قىسمى ۋە پاكىستاننىڭ غهربىي شـىمال قىـسملىرىنى ئـوز           
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ــدۇ  ــگه ئالى ــۈك   . ئىچى ــڭ تۈرل ــلهر تارىخىنى ــۈركىي خهلق ت
دەۋرلىرىدە تۈرلۈك سهۋەبلهر تۈپهيلى ھهر تهرەپلهرگه كۆچ 

ــدى ــدىن  . قىلـــ ــن مهملىكىتىـــ ــستان ۋە چىـــ موڭغۇلىـــ
بارغـان  . بالقانالرغىچه سوزۇلغان كهڭ سـاھهگه تارقالـدى      

رلىرىدە مهملىكهتلهر قۇردى، ئېغىر كۈنلىرىـدە يهنه ئانـا         يه
ــدى  ــا كۆچـــۈپ كهلـ ــلىرىغا قايتـ . ۋەتىنىـــدىكى قېرىنداشـ

مهرھوم ئۆتكۈر ئهپهندى ۋەتىنىمىز نامىنى چىنلهر قويغان       
Xiyu)ئۆندىن . غهربىي دىيار نامىدىن باشالپتۇ   ― ) شىيۈ

بۇرۇن شـهرقىي تۈركىـستان ۋە ئوتتـورا ئاسـىيانىڭ باشـقا        
  ىرى قايسى نام بىلهن ئاتىالتتى؟جايل

 ـ ئهسـىردە ۋە   17 ساكالر دۆلىتـى مىالدىـدىن بـۇرۇنقى    - 1
ئۇنـــدىن بـــۇرۇن ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا ســـاكالر ســـهلتهنهت  

دىكى ئىران، تۇران ئۇرۇشلىرىغا » شاھنامه«. سۈرگهنىدى
تــۇران ) ئافراســياب(باشــچىلىق قىلغــان ئالىــپ ئهر تۇڭــا  

ته تىلغـــا “ اتىـــت تـــۈركدىۋانـــۇ لۇغ”ھۆكۈمـــدارى، يهنه 
ــان  ــتانى ”ئېلىنغ ــۇ داس ــۇرۇنفى  “ ش ــدىن ب  ـ   330مىالدى

ــدە   ــڭ ماۋەرائۇننهھرىـــ ــۈركىي خهلقلهرنىـــ ــالردا تـــ يىلـــ
ــىتىدۇ ــىغانلىقلىرىنى كۆرســــ ــارىخالردا . ياشــــ ــۇ تــــ بــــ

ماۋەرائۇننهھرىگه كهلگهن ئىسكهندەر قوشۇنى تۈركلهرنى     
ــۇ     ــانلىقلىرىنى يهنه شـ ــا قوغلىغـ ــاي تاغلىرىغـ ــۇ ”ئالتـ شـ

 ئۇغــۇز 22يهنه بـۇ داســتان  . دىــن بىلمهكتىمىــز“ ىداسـتان 
قهبىلىــسى بىــلهن ئىككــى خــاالچ قهبىلىــسىنىڭ شــهرققه  
كهتــــمهي، قهدىمكـــــى يۇرتلىرىـــــدا قالغـــــانلىقلىرىنىمۇ  

دېـمهك، بـۇ دەۋرلهردە ئانـا يـۇرتىمىز تـۇران           . بىلدۈرمهكته
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بىرلىكى ئىچىدە بولغاچقـا، بـۇ دەۋرىـدىكى نـامىمىز تـۇران           
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”ياكى “ ىيارغهربىي د”بولۇپ، 

 ھۇن ئىمپېراتۇرلۇقى مىالدىدىن بۇرۇنقى ئىككى مىڭ       - 2
ــىيا  ــالر ئىلگىـــرى چىنلهرنىـــڭ شـ ــدانلىقى ) xia(يىلـ خانـ

دەۋرىــدە ھۇنالرنىــڭ ئهجــدادى شياخۇشــى ۋە چۈنــۋىيلهر 
ھــۇنالر چىننىــڭ شــىمالى رايونلىرىــدا    . تىلغــا ئېلنىــدۇ 

 تارىخىي مهلۇماتىمىز   بۇالر توغرىسىدىكى ئېنىق  . ياشايتتى
ھــۇنالر .  ـ ئهســىردىن باشــلىنىدۇ  3مىالدىــدىن بــۇرۇنقى 

چىنلهرمۇ بۇالرغا قارشى . چىنغا پات ـ پات ھۇجۇم قىالتتى 
 ـ  209مىالدىدىن بـۇرۇنقى  . چىن سهددىسىنى ياسغانىدى

ــاتۇر       174 ) مهته( ـ يىلىغىــــچه ھــــۇن ھۆكۈمــــدارى بــ
ــڭ  ــۇن  35تهڭرىقۇتنىــ ــهلتهنهت دەۋرى ھــ ــق ســ  يىللىــ

بۇ دەۋرىدە ھۇنالر . تۈركلىرىنىڭ ئهڭ پارالق دەۋرى ئىدى
ــدىل ــا(ئى ــىيانى   ) ۋولگ ــۇرا ئاس ــۇن ئوتت ــىغىچه پۈت دەرياس

بىرلهشتۈرۈپ تۈرك ۋە غهيرى تۈرك خهلقلىرىنىـڭ سياسـى    
ــدى  ــى قۇرغانى ــسىزلىق  . بىرلىكىن ــيىن ئىچكــى ئتتىپاق كې

تـــــۈپهيلى ھـــــۇن ئىمپېراتورلـــــۇقى شـــــىمالىي ھـــــۇن  
نـــوبي ھـــۇن ئىمپېراتورلـــۇقى دەپ ئىمپېراتورلـــۇقى ۋە جه

 ـ  257شـىمالى ھـۇن ئىمپېراتورلـۇقى    . ئىككىگه ئايرىلدى
 ـ يىلــى ســيانپىالر   48مىــالدى . يىــل ســهلتهنهت ســۈرۈپ

ــۇنقهرىز قىلىنـــــدى  ــۇن . تهرپىـــــدىن مـــ ــوبي ھـــ جهنـــ
ــسا  ــۇقى بول ــان  (ئىمپېراتورل ــۇقى قۇرۇلغ ھــۇن ئىمپېراتورل

رۈپ،  يىـل سـهلتهنهت سـۈ      452) تارىخىتىن ھېـسابلىغاندا  
دېـــمهك، بـــۇ بهش .  ـ يىلـــى ئاخىرالشـــتى   216مىـــالدى 
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ئهسـىرگه يـېقىن دەۋرىـدە ئانـا ۋەتىنىمىزنىـڭ نـامى ھـۇن        
غهربىــــــــــــــي ”. ئىمپېراتورلــــــــــــــۇقى ئىــــــــــــــدى

  .ئهمهسىدى“ شىنجىياڭ”، “دىيار
ــۇقىنى  - 3  ســىيانپىالر دۆلىتــى شــىمالى ھــۇن ئىمپېراتورل

ــ   394 ـ يىلىـدىن   93مۇنقهرىز قىلغان سـيانپىالر مىـالدى   
يىلىغىچه ئۈچ ئهسىر قهدەر ئوتتۇرا ئاسىيادا ھۆكۈمرانلىـق        

ــا يۇرتىمىزنىــڭ نــامى ســيانپىالر  . قىلــدى بــۇ دەۋرىــدە ئان
غهربىــــــــــي ”. دۆلىتــــــــــى ئىچىــــــــــدە ئىــــــــــدى  

  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “دىيار
 ـ يىلىـدىن    394دۆلىتـى مىـالدى   ) ئـاۋارالر ( جۇجهنلهر- 4

ر يېـرىم ئهسـىر    ـ يىلىغىچه ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاۋارالر بى  552
بــو دەۋردە ئانــا يــۇرتىمىز ئــاۋار    . قهدەر ھۆكــۈم ســۈردى 

ــدى  ــدە بولـــــ ــۇقى ئىچىـــــ ــي ”. ئىمپېراتورلـــــ غهربىـــــ
  .ئهمهسىدى“ شىنجىياڭ”، “دىيار

 كۆكتــــۈركلهر ئىمپېراتورلــــۇقى ئالتــــاي ۋادىلىرىــــدا - 5
ــيىن     ــدىن كېـ ــۇن بىرلىكىـ ــۈركلهر ھـ ــىغۇچى كۆكتـ ياشـ

ىدا قالــدى، نىــڭ ھــاكىمىيىتى ئاســت)ئــاۋارالر(جــۇجهنلهر 
چىـــن . ئالتـــايالردا تۆمۈرچىلىـــك بىـــلهن شـــۇغۇللىناتتى

مهنبهلىرىدە تۇجۇ دەپ ئاتالغان بۇ تۈركلهر بـۇمىن قاغـان          
ــپ   ــوزغىالڭ قىلىـ ــى قـ ــۇجهنلهرگه قارشـ باشـــچىلىقىدا جـ

 ـ  VIII ـ يىلىـدىن   552مىـالدى  . ئىستىقالللىرىنى قازاندى
لگهن ئهسىرگىچه تارىختا تۈرلۈك نامالر بىلهن ئاتىلىپ كه      

تــۈركلهر دەســلهپ تــۈرك نــامى بىــلهن ئوتتۇرىغــا چىقتــى، 
قۇرغان دۆلىتىنىـڭ نـامى كۆكتـۈرك ئىمپېراتۇرلـۇقى دەپ          
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تۈرك خهلقلىرىنىڭ ئانا ۋەتىنى ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋە        . ئاتالدى
شــهرقىي شــىمالىي ئاســىيا بــۇ ئىمپېراتۇرلۇقنىــڭ ئىچىــدە  

ــدى ــۇتلهق    . ئى ــڭ م ــۈرك، خهلقىنى ــامى ت ــڭ ن ــۇ دۆلهتنى ب
ھهقىقــى مهنىــسى بىــلهن بىــر . ىلىكى تــۈرك ئىــدىكــۆپچ

دۆلهتنىڭ تىلى تۈركچه . تۈركىستان ئىدى― تۈرك ئېلى 
ــدى ــدا   . ئىــ ــۇ ۋاقتىــ ــك بــ ــك، تۈركچهچىلىــ تۈركچىلىــ

  .باشالنغاندى
پــانتۈركىزم ئهكــسىيهتچى «ئۆتكــۈر ئهپهنــدىم ماقالىــسىدا 

ــى  ــرگهن     30ئېقىم ــىنجياڭغا كى ــالردا ش ــۇ» ... ـ يى . دەپت
ــۈركي خ  ــنىڭچه تــــ ــۈركچىلىكى،  مېــــ ــڭ تــــ هلقلهرنىــــ

تــۈركچهچىلىكى دەســلهپ كۆكتــۈرك خاقــانلىقى دەۋرىــدە  
ــالنغان ــى،  . باشـــ ــى، تىلىنـــ ــڭ مىللىيىتىنـــ تۈركلهرنىـــ

ئىـــستقالللىرىنى ساقالشـــتا جىهـــاد بـــايرىقى بولغـــان بـــۇ 
ئىنقىالبىي ئوراننى ھهرگىزمۇ ئهكسىيهتچى پىكىر ئېقىمـى       

 ئـۆرپ   شۇ پىكىر، شۇ تىل، شۇ دىن، شۇ      . دېگىلى بولمايدۇ 
بـۇ  .  ئادەت بىلهن مىللىيىتىمىزنـى سـاقالپ كېلىـۋاتىمىز        -

ــى،   ــر ئېقىمــــــــى ئىــــــــستىقاللچىالرغا قارشــــــ پىكىــــــ
مۇستهملىكىچىلهرگه قارشى، مۇھاجىرەت ئېقىمىغا قارشـى      
ۋەتهننى، مىللهتنى، تىلىمىزنى، دىنىمىزنى، مىللىـي ئـۆرپ        

 ئــادەتلىرىمىزنى ســاقالش، ئىنــسانى ھهقلىرىمىزنــى ۋە    -
ستىقاللىمىزنى قازىنىش ھهرىكىتىمىـزدە ئىلغـار،      مىللىي ئى 

ــر پىكىـــر ئېقىمىـــدۇر  ھـــازىرقى شـــهرقىي . ئىنقالبىـــي بىـ
تۈركىــستاندىكى ئهمهلــي كــۈرەش ھهرىكهتلىــرى بۇنىــڭ  

  .پۇالتتهك دەلىلدۇر



 185

دۇنيادا دۆلهت ۋە جـۇغراپىي رايونالرنىـڭ نـامى تـارىختىن           
بېرى شۇيهردە ياشىغۇچى، شۇيهرنىڭ ھهقىقـى ئىگىلىـرى        

لغان خهلقنىڭ نامى بىلهن ئاتىلىپ كهلمهكـته، بـۇ بىـر           بو
مهسىلهن، ئالمـانالر يـۇرتى ئالمـانىيه،       . تارىخى ئهنئهنىدۇر 

ئىنگىلىزلهر يۇرتى ئهنگىلىيه، فرانسۇزالر يۇرتى فرانـسىيه،       
يهنه ئوتتـــۇرا ۋە . كهبـــى... روســىيه، ئىتـــالىيه، يـــاپونىيه  

ــا  رىخى جهنــوبىي ئاســىيادا ياشــىغوچى مىللهتلهرمــۇ شــۇ ت
ــن، ئهل     ــۇرۇن، زېمىـ ــچىدىكى ئـ ــويىچه پارسـ ــئهنه بـ ئهنـ

ــدىغان  ــىتان«مهنىلىرىنـــى بىلدۈرىـ ــسىنى » سـ قۇشۇمچىـ
مىلــلهت ناملىرىنىــڭ ئارقىــسىغا قوشــۇپ ئېلىنىــڭ نــامى  

ــان ــىلهن. قىلغـــ ــستان،  : مهســـ ــستان، تاجىكىـــ تۈركىـــ
ئافغانىـــستان، ئهرەبىـــستان، ھىندىـــستان، قازاقىـــستان،  

ــستان، چ  ــستان، تۈركمهنىـــــ ــستان، قىرغىزىـــــ ېچهنىـــــ
ــستان،    ــستان، داغىـ ــستان، ماجارىـ ــستان، موغۇلىـ بىلوچىـ

دېمهك، ئانا يۇرتىمىزنىڭ نـامى     . كهبى.... قاراقالپاقىستان
ــستان ــۈركلهر    . تۈركى ــام كۆكت ــۇ ن ــگهن ب ــى دې ــۈرك ئېل ت

دەۋرىدە باشالنغان دېيشكه تارىخىي، ئىلمىـي جهھهتـتىن         
 ئوتتــۇرا ئاســىيا تــۈركىي خهلقلهرنىــڭ پهيــدا . ھهقلىقمىــز

بولغان يېرى، ئانا يۇرتى بولغىنى ئۈچۈن تۈركىستان دەپ        
ئاتىلىشى توغرىدۇر، ھهقلىقتۇر، ۋەتهن نـامىنى ۋەتهننىـڭ        

ياتالرنىـــــڭ، . ئـــــۆز خهلقـــــى قويۇشـــــلىرى كېـــــرەك   
ــال     ــاملىرىنى ئهس ــان ن ــك قويغ ــستېالچىالرنىڭ غهرەزلى ئى

چۈنكى چىنلىقالر ۋە روسالر ئـات      . قۇبۇل قىلماسلىق الزىم  
  .غان ئىمام ئهمهستۇرقويۇپ بېرىدى
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ــشىدىغان     ــۈركچه سۆزلى ــدە ت ــانلىقى دەۋرى ــۈرك خاق كۆكت
دېيىلـدى،  “ تـۈركچه ”تىلىمىز  “ تۈرك”بارلىق خهلقلهرگه   

قاراخانىالردەۋرىــدە ياشــىغان . مهڭگــۈ تاشــالرغا يېزىلــدى
ــىرىگه    ــغهرى ئهســ ــۇد كاشــ ــي  ”مهھمــ ــۋانى غهربىــ دىــ

دىۋانـۇ لۇغاتىـت    ”. دېمىـدى “ دىـۋانى شـىنجياڭ   ”،  “دىيار
دېدى، مهھمۇد كاشـغهرى    ) تۈرك تىللىرى دىۋانى  (“ ۈركت

ئالالھقـــــا ھهمـــــدە ئېيتقانـــــدىن كېـــــيىن ئهســـــىرىنى 
مهن مۇھهممهد ئوغلى ھۈسهين ئوغلى مهھمـۇد       ”: مۇنداق

كــــۆردۈمكى، ئۇلــــۇغ ئــــالالھ دۆلهت قوياشــــىنى تــــۈرك  
بۇرجلىرىدا تۇغـدۇردى، پهلهكنىـڭ چـاقلىرىنى ئوالرنىـڭ         

ۋە ئۇالرغــا تــۈرك نــامىنى مهملىكىتــى ئۈســتىدە قــايغۇزدى 
  .دەپ يازىدۇ“ بهردى

نىـڭ نهسـرى    “ قۇتادغۇبىلـگ ”يهنه شۇ دەۋرىدە يېزىلغان     
ــداق   ــشىدا مۇن ــۆز بې ــدە   ”: س ــستان ئىللىرىن ــامۇغ تۈركى ق

ــابتىن     ــۇ كىتـ ــۇغهتىنچه بـ ــۈرك لـ ــنچه تـ ــان تىلىـ بۇغراخـ
، يهنـى   “ياخشىراق ھهرگىز كىم ئهرسـه تهسـنىف قىلمـادى        

ــدە   ــستان ئهللىرىـ ــۈن تۈركىـ ــۇ  پۈتـ ــدا بـ ــان تىلىـ بۇغراخـ
، “كىتابتىن تېخىمـۇ ئوبـدىننى پهقهت ھـېچكىم يازمىـدى         

  .دېيلگهن
بۇ تارىخى مهنبهلهرگه قارىغاندا ئـالالھ بىـزگه قويغـان بـۇ            
تارىخى تۈرك نامى كۆكتۈرك خاقانلىقى دەۋرىـدە سىياسـي         
جهھهتتىن بـارلىق تـۈركىي خهلقلهرنىـڭ ئورتـاق مىللىـي           

تـۈركىي خهلقلهرنىـڭ ئانـا      نامى، تۈرك خاقـانلىقى بـارلىق       
تهبىرى “ تۈركىستان”شۇنىڭ ئۈچۈن   . ۋەتىنى بولغانىدى 
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شـۇنىمۇ دەپ ئۆتـۈش     . دە تىلغا ئېلىنغان  » قۇتادغوبىلگ«
الزىمكى، تۈركىستان ئاتالمىسى قاراخـانىيالر دەۋرىـدە بىـر         

ــا ئهمهس   ــان ئاتالم ــدىال ئاســماندىن چۈشــۈپ قالغ . كېچى
نغان بىـر تـارىخى     بونىڭمۇ كۆكتـۈركلهر دەۋرىـدىن باشـال      

  .تهرەققىيات جهريانى باردۇر
ــگ ” ــادغۇ بىل ــسىگه بىــززات    “ قۇت ــى تهرجىمى ــڭ نهزم نى

ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ   : قاتناشقان ئۆتكۈر ئهپهندى ماقالىسىدا   
 ئهســـىردە ئـــۆتكهن ئۇلـــۇغ ئـــالىملىرى مهھمـــۇد     – 11

تۈركى تىلالر  «كاشغهرى بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ      
ملىق نــــــــــا» قۇتــــــــــادغۇ بىلــــــــــگ«، »دىــــــــــۋانى

ــهرلىرىدىمۇ  ــستان”ئهســـــ ــام “ تۈركىـــــ ــگهن نـــــ دېـــــ
تىكى تۈركىستان  “ قۇتادغۇ بىلگ ”. دېگهن“ ئۇچرىمايدۇ،

ــاپتورى      ــڭ ئ ــنى ماقالىنى ــۇ ئابزاس ــان ب ــۇق يېزىلغ توغرۇل
بهلكىـم  . كۆرمىـدىمىكىن دېـسهم ئهقلىـم قوبـۇل قىلمايـدۇ     

ــى    ــۇ يېرىنــ ــۇۋېن بــ ــابى فــ ــان جانــ ــالىنى ئوقۇمىغــ ماقــ
  .ئالدۇرىۋەتكهن بولۇشى كېرەك

 ئۇيغۇرالر دۆلىتى شىمالى مۇڭغۇلىستاندىكى ئورخـۇن       - 6
دەرياسى ئهتراپىدا كۆكتۈركلهر بىرلىكى ئېچىـدە ياشـىغان        

 ـ يىلى شهرقىي كۆكتۈرك دۆلىتىنى  745ئۇيغۇرالر مىالدى 
يىقىتىـــپ، مۇســـتهقىل بىـــر دۆلهت قـــۇردى، دەســـلهپكى  
مهركىـــزى ئۇرخـــۇن دەرياســـى بۇيىـــدىكى قارابالغاســـۇن 

 ـ يىلى قىرغىزالر قوزغىلىـپ   840مىالدى . ىشهھىرى ئىد
ــى  ــى يىقىتت ــۇر دۆلىتىن ــسمى  . ئۇيغ ــر قى ــڭ بى ئۇيغۇرالرنى

يهنه بىر قىـسمى    . چىننىڭ گهنسۇ ئۆلكىسىگه ئۇرۇنالشتى   
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شــــهرقىي تۈركىــــستانغا قايتىــــپ، مۇســــتهقىل ئۇيغــــۇر 
بـۇ يهردە يۈكـسهك بىـر       . خانلىقلىرىنى قۇرۇپ داۋامالشـتى   

ســىرگىچه يهنــى موڭغــۇل   ـــ ئه13مهدەنىــيهت يارىتىــپ  
 يىللىق دەۋرىدە ئانا    475بو  . ئىستېالسىغىچه داۋام قىلدى  

ــان    ــامى ئۇرخــۇن ئۇيغــۇر دۆلىتــى ۋە تۇرپ يۇرتىمىزنىــڭ ن
ــدى    ــانلىقى ئىـــ ــدىقۇت خـــ ــۇر ئىـــ غهربىـــــي ”. ئۇيغـــ

  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”ۋە “ دىيار
 ـ يىلـــى غهربىـــي    659 تۈرگېـــشلهر دۆلتـــى مىـــالدى - 7

ــدا  كۆكتــۈرك دۆلىتىنىــڭ يىقى ــۇ رايون لىــشىدىن كېــيىن ب
. ياشــىغۇچى تۈرگېــشلهر تۈرگېــشلهر دۆلىتىنــى قــۇردى    

تۈرگېــشلهر بىــر تهرەپــتىن چىــنلىقالر بىــلهن يهنه بىــر      
تهرەپـــتىن مـــاۋەرائۇننهھرگه كهلـــگهن ئهرەبـــلهر بىـــلهن  

ــدى  ــۇر بول ــقا مهجب ــقى   . ئۇرۇشۇش ــى تاش ــۈرك دۆلىت ــۇ ت ب
ر ئۇرۇشــالر ۋە ئىچكــي پاراكهنــدىچىلىكلهر تــۈپهيلى بىــ     

 ـ يىلـــى    766ئهســـىردەك ســـهلتهنهت ســـۈرۈپ، مىـــالدى 
بــۇ دەۋردە ئانـا يۇرتىمىزنىــڭ نـامى تۈرگېــشلهر   . يىقىلـدى 

  .ئهمهسىدى“ شىنجاڭ”، “غهربىي دىيار”. دۆلىتى ئىدى
 ـ يىلى ئۇيغۇرالر بىـلهن   766 قارلۇقالر دۆلىتى مىالدى - 8

بىـــرلىكته غهربىـــي كۆكتـــۈركلهر دۆلىتىنـــى يىقىتقـــان     
ۈرگېش دۆلىتىنىـڭ يىقىلىـشىدىن كېـيىن بـۇ      قارلۇقالر، تـ  

ــۇردى  ــى ق ــارلۇقالر دۆلىت ــدا ق  ـ ئهســىرلهردە    9 ـ   8. رايون
ــلهن ئۇرۇشــتى    ــۇنلىرى بى ــۇلمان ئهرەب قۇش  ـ    10. مۇس

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئسالمىيهتنى قوبۇل قىلىـپ، ئۇيغـۇر        
ۋە باشقا تۈرك قهبىلىلىـرى بىـلهن قاراخـانىيالر دۆلىتىنـى           
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بــــۇ دەۋردە ئانــــا .  قوشــــتىقۇرۇشــــقا مــــۇھىم ھهســــسه
غهربىـي  ”. يۇرتىمىزنىڭ ئىـسمى قـارلۇقالر دۆلىتـى ئىـدى        

  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “ دىيار
 ـ يىلـى ئۇيغـۇرالر،    848 قاراخـانىيالر دۆلىتـى مىـالدى    - 9

قارلۇقالر، چىگىللهر، ياغمىالر، توغسىالردىن ئىبارەت تۈرك  
تۈركىــــستاندا ― قهبىلىلىــــرى ئاســــىيانىڭ كىنــــدىكى 

غهر، باالســـاغۇن ۋە ســـهمهرقهندنى مهركهز قىلىـــپ، كاشـــ
بـۇ يهرلهر بـۇرۇن ئـۆتكهن       . قاراخانىيالر دۆلىتىنى قـۇردى   

تۈرك ئىمپېراتورلۇق ـ خانلىقلىرى ئۈچۈن بىر يان رايونالر  
ــساپلىناتتى ــۈنجى   . ھې ــدە ت ــگه كهلگهن قاراخــانىيالر دەۋرى

ــدى    ــا ئايالن ــڭ مهركهز رايونىغ ــۈركي خهلقلهرنى ــتىم ت . قې
نىيالردىن بۇرۇنقى مىڭ يىلدىن بىرى داۋام قىلىـپ        قاراخا

ــۇپ،      ــى بول ــهرق دۆلىت ــانلىقلىرى ش ــۈرك خ ــان ت كېلىۋاتق
مهركىزى كۈچ شـهرقىي شـىمالىي ئاسـىيادا، پـايتهختلىرى          

قاراخـانىيالر بولـسا   . ئۆتۈكهندە يهنى موڭغۇلىستاندا ئىدى  
تۈركلۈكنىڭ ئېغىرلىق مهركىزىنى يىراق شهرقتىن ئوتتۇرا      

 خاقـــانى - 3قاراخانىيالرنىـــڭ . يۆتكىگهنىـــدىئاســـىياغا 
 دە بۇ رايوننىڭ 924ساتۇق بۇغراخان دەۋردە يهنى مىالدى 

بـۇ ھادىـسه ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ        . خهلقى مۇسۇلمان بولدى  
گېئوپولىتىــــــك ھالىتىــــــدە ۋە ئوتتــــــۇرا ئاســــــىيانىڭ 

كېـيىن  . مۇسۇلمانلىشىشىدا تارىخى ئهھمىيهتكه ئىگىـدۇر    
هڭــرى تــاغلىرىنى پاســىله قىلغــان  قاراخــانىيالر دۆلىتــى ت

ھالـــــدا تهڭرىتاغلىرىنىـــــڭ شـــــهرقىدىكىلهر دەســـــلهپ 
باالساغۇن، كېيىن كاشـغهرنى پايتهخـت قىلىـپ، مىـالدى          
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 ـ يىلـى شـهرقىي قاراخـانىيالر، تهڭـرى تاغلىرىنىـڭ       1047
ــدا    ــان ھالـ ــهرمهرقهندنى مهركهز قىلغـ ــدىكىلهر سـ غهربىـ

. ئايرىلـدى غهربىي قاراخـانىيالر دۆلىتـى بولـۇپ ئىككىـگه          
― شهرقىي قاراخانىيالرنىڭ خاقـانى ئارسـالن قاراخاقـان         

ــۇغرا    ــانى ب ــي قاراخانىيالرنىــڭ خاق ــان، غهربى ــۈك خاق بۈي
شــهرقىي ۋە . ئورتــاق خاقــان دەپ ئاتالــدى― قاراخاقــان 

  .دېيىلدى“ خاقانىيه دۆلىتى”غهربىي قاراخانىيالر دۆلىتى 
ــى   ــل 282شــهرقىي قاراخــانىيالر دۆلىت ه  ئهســىرگ3―  يى

ــالدى    ــۈرۈپ، مىـ ــهلتهنهت سـ ــېقىن سـ ــى     1130يـ  ـ يىلـ
غهربىـي قاراخـانىيالر    . قاراقىتانالر تهرىپىـدىن يىقىتىلـدى    

دۆلىتى داۋاملىق ھالدا بىر مـۇددەت ياشـىغاندىن كېـيىن،          
دەســلهپ ســهلجۇقىيلهر، كېــيىن قاراقىتــانالر، ئاخىرىــدا     
خارەزىمشاھالرغا خىراج تـۆلهپ يېـرىم مۇسـتهقىل ھـالهتته          

 ـ يىلـى   1212 يىل ياشـاپ، ئاخىرىـدا مىـالدى    364جهمئى 
بـۇ دەۋردە   . خارەزىمشاھالر تهرىپىدىن مـۇنقهرىز قىلىنـدى     

غهربىــــــــــي ”ئانــــــــــا يۇرتىمىزنىــــــــــڭ ئىــــــــــسمى 
  .ئهمهس، تۈركىستانىدى“ شىنجياڭ”،  “دىيار

 ـ يىلــى جهنــۇبىي   907 قاراقىتـانالر دۆلىتــى مىــالدى  - 10
ڭ باشـلىقى   مانجۇرىيهدە ياشايدىغان قىتـان قهبىلىلىرىنىـ     

چىـن تارىخىـدا    . يهل ئاباۋگى قىتانالر خـانلىقىنى قـۇردى      
 218شـىمالى چىنـدە     . بۇالر لياۋخاندانلىقى دەپ ئاتىلىـدو    

ــۇرجىتلهر   ــيىن جــ ــۈرگهندىن كېــ ــهلتهنهت ســ يىــــل ســ
تهرىپىـــدىن مهغلـــۇپ قىلىنغـــان قىتـــانالر ) تۇڭگۇســـالر(

 ـ  1125مىـالدى  . شهرقىي تۈركىستان تهرەپـكه سـۈرۈلىدۇ  
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ا قىتانالر باشلىقى يهل تـاش زەئىپلىـشىپ قالغـان     يىلى قار 
قاراخـــانىيالر دۆلىتىنـــى يىقىتىـــپ، شـــهرقىي ۋە غهربىـــي  

ــدۇ    ــانلىقىنى قۇرى ــانالر خ ــستاندا قىت ــۇ  . تۈركى ــا ب تارىخت
خانلىق قاراقىتانالر يـاكى غهربىـي قىتـانالر خـانلىقى دەپ           

ــدى ــى  . ئاتال ــان دېيىلهتت ــانلىرى گۇرخ ــر   . خ ــۇ بى ــا ب مان
ــېقىن  ــىرگه يـــــ ــڭ  ئهســـــ ــا يۇرتىمىزنىـــــ  دەۋردە ئانـــــ

ــسمى  ــى ”ئىــ ــانالر دۆلىتــ ــدى“ قاراقىتــ ــي ”. ئىــ غهربىــ
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “دىيار

ــىرۋېي  - 11 ــۇل شـــ ــۇقى موڭغـــ  موڭغـــــۇل ئىمپېراتورلـــ
قهبىلىـــــسىنىڭ باشـــــلىقى تىمـــــوچىن، كرايتلهرنىـــــڭ 
دەستهكلىشىدە مهركىتلهرنى يهڭگهندىن كېـيىن مىـالدى       

 ـ يىلـى   1202مىالدى .  ـ يىلى موڭغۇل خانى بولدى 1196
ــارالرنى،  ــشى       1203تاتــ ــۇرۇنقى ئتتىپاقدىــ ــى بــ  ـ يىلــ
 ـ يىلى نايمانالرنى ھاكىمىيىتى ئاستىغا  1204كرايتلهرنى، 

 ـ يىلى ئورخۇن دەرياسـى بويىـدا ئېچىلغـان     1206. ئالدى
ــدى    ــېالن قىلــ ــان ئــ ــاننى قاغــ ــاي چىڭگىزخــ . قۇرۇلتــ

لىـــرى تۈزۈلـــدى، قوشـــۇن )قـــانون(قاغانلىقنىـــڭ ياســـا 
ــك ىل قىلىنــــــدى، مۇھۇردارلىــــــق قۇرۇلــــــۇپ،   تهشــــ

ئىمپېراتورلۇقنىڭ تامغىسى دەسلهپ نايمـانالردىن كېـيىن       
شــۇنىڭدىن كېــيىن چىڭگىزخــان . ئۇيغۇرالرغــا بېرىلــدى

ــالدى  ــدىن    1205مى ــاڭغۇت     1209 ـ يىلى ــچه ت  ـ يىلىغى
 ـ يىلىغىـچه چىنـدىكى    1216 ـ يىلىدىن 1211خانلىقىنى، 

ــسۇندۇردى ــن يۈ. جــۈرجىتلهرنى بوي رۈشــلىرىنى داۋام چى
ئهتتۇرۈش ئۈچۈن يـاردەمچى بـاش قۇمانـدان مۇقالىـسنى          
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غهرب فۇتۇھـاتى   . قالدۇرۇپ، ئـۈزى موغۇلىـستانغا قـايتتى      
چىڭگىزخان غهرب يۇرۈشـىگه    . تهييارلىقىغا كىرشكهنىدى 

چىقىش ئالدىدا قاراقىتانالرغا قارام بولۇپ قالغـان تۇرپـان         
گىن قىتـانالر  ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئىدىقۇتى بـارچۇق ئـارتې    

ــدى ۋە      ــئهت قىل ــا بهي ــۈرۈپ، چىڭگىزخانغ ــازىرىنى ئۆلت ن
ــدى  ــلهن  . چىڭگىزخانغــا كىيوغــۇل بول ــۇ مۇناســىۋەت بى ب

 ـ يىلى غهرب يۈرۈشـىگه چىققـان چىڭگىـز قۇشـۇنى      1217
قاراشـهھهر، كۇچـا، ئاقـسۇ،      . تۇرپاندا ياخشى قارشـىالندى   

ــد، خـــوتهن ــهھهرلهرنىڭ .... كاشـــغهر، ياركهنـ كهبـــى شـ
 موڭغۇل قۇشۇنىنى خاالسـكار سـۈپىتىدە قارشـى         ئاھالىسى

ــا شــهرقىي تۈركىــستان شــهھهرلىرى ئۇرۇشــسىز      ئالغاچق
ئۇيغۇر، قارلۇق، سـېرىق    . ۋەيرانچىلىق بولمىدى . ئېلىندى

ــدى    ــتهقىللىق بېرىلـ ــى مۈسـ ــا ئېچكـ ــالته . ئۇيغۇرالرغـ ئـ
شــهھهرگه مــاڭالي ســويا ئـــاتلىق كىــشى ۋالــى تهيىـــن      

يىقى ئاقـساق بولغاچقـا،     ماڭالي سويانىڭ بىر ئـا    . قىلىندى
ــدى   ــالت دەر ئىــ ــۇنى دوغــ ــان ئــ ــالت . چىڭگىزخــ دوغــ

شـۇ تـۈپهيلى مىـالدى    . موڭغۇلچىدا ئاقساق دېگهن بولىدۇ   
 ـ يىلىغىچه ئالتىشهھهر ھۆكۈمدارى بولۇپ كهلگهن  1515

ماڭالي سويا خاندانى تارىخىمىزدا دوغالت خانىـدانى دەپ        
  .ئاتىلىدۇ

 ـ يىلـى   1218 شۇنداق قىلىـپ موڭغـۇل قۇشـۇنى مىـالدى    
 ـ يىلى خارەزىمنى  1219قارا قىتانالرنى بىر تهرەپ قىلىپ، 

چىڭگىزخاننىڭ ئىرانغـا ئهۋەتـكهن قۇشـۇنى جهبه        . ئالدى
نۇيان ۋە سۇبۇتايالرنىڭ قۇماندىـسىدا بهش يىـل ئـۇرۇش          
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قىلىــپ، ئىراننــى ئالغانــدىن كېــيىن، قافقــاس تــاغلىرىنى  
ــردى   ــىيهگه كى ــۇبىي رۇس ــشىپ، جهن ــل . ئې ــالر بى هن رۇس

قىپچاقالرنى مهغلۇپ قىلىپ، كاسىپى دېڭىزىنىڭ شىمالى      
ــسۇندۇردى   ــارلىرىنى بويـ ــا بۇلغـ ــپ، ۋولگـ ــلهن قايتىـ . بىـ

ئۇندىن كېيىن سـىر دەريـا ئۈسـتىدە چىڭگىزخـان بىـلهن            
چىڭگىزخاننىـــڭ كىچىـــك ئـــوغلى تــــۇلى    . قوشـــۇلدى 

ــشاپۇر،     ــان، مهرۋە، نىـ ــۇن خۇراسـ ــسىدىكى قوشـ قوماندىـ
 ـ يىلــى ئافغانىــستانغا    1221. الرنــى ئالغانىــدى... تــۇس

ــاالن ـ تــاراج         ــهھهرلىرىنى ت ــرات ش ــپ غهزنه ۋە ھى كىرى
ــدى ــالدى . قىل ــايتتى     1225مى ــستانغا ق ــى موغۇلى .  ـ يىل

 ـ   1227مىـالدى  . ئىسيان قىلغان تاڭغۇتالرنى باسـتۇردى 
مانا بـۇ دەۋردە ئانـا يـۇرتىمىز موڭغـۇل         . يىلى ۋاپات بولدى  

ــۇپ،   ــدە بولـــ ــڭ تهركىبىـــ ــي ”ئىمپېراتولۇقىنىـــ غهربىـــ
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “دىيار

 چاغاتــاي خــانلىقى چىڭگىزخــان ۋاپاتىــدىن بــۇرۇن  - 12
ئىمپېراتولۇقنى غهربتىن شـهرققه قـاراپ، تـۆت ئۆغلىنىـڭ          
ــگه     ــى، كىچىكى ــراق يهرلهرن ــا يى ــويىچه چوڭلىرىغ ــشى ب يې

بـــۇ تهقـــسىماتتا . يـــېقىن يهرلهرنـــى بۆلـــۈپ بهرگهنىـــدى
غاتايغا ماۋەرائۇننهھر  چىڭگىزخاننىڭ ئىككىنچى ئوغلى چا   

مىـالدى  . ۋە شهرقىي تۈركىـستان رايـونلىرى تهككهنىـدى       
 يىـل دۋام  142 ـ يىلىغىچه جهمئـى   1369 ـ يىلىدىن  1227

قىلغـــان خانلىقنىـــڭ پائـــالىيىتى ئاساســـهن شـــهرقىي     
ئـاخىرى  . تۈركىستان بىلهن غهربىي تۈركىـستاندا بولـدى      

ــاس خوجــا خــان دەۋردە   ــوغلى ئىلي ــۇق تۆمۈرخــان ئ  تۇغل
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بـۇ دەۋردە   . ئهمىر تۆمۈر چاغاتاي خانلىقىغا خـاتىمه بهردى      
ــسمى    ــڭ ئىـــــــ ــا يۇرتىمىزنىـــــــ ــاي ”ئانـــــــ چاغاتـــــــ

ــانلىقى ــستان”ۋە “ خـــ ــدى“ ئۇيغۇرىـــ ــي ”. ئىـــ غهربىـــ
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “دىيار

 تۆمۈر ئىمپېراتورلۇقى بارالس قهبىلىـسىدىن بولغـان    - 13
ــالدى   ــاۋەرائۇننهھردە مى ــۈر م ــاي    1370تۆم ــى چاغات  ـ يىل

. خانلىقىغا خـاتىمه بېرىـپ، تۆمۈرىيلهرخـانلىقىنى قـۇردى        
 ـ يىلـى   1389 ـ يىلىغىچه خـارەزىم   1379 ـ يىلىدىن  1370

 ـ يىلى ئىـراق   1401نى، )تۇرپان، قاراشهھهر(ئۇيغۇرىستان
ــۇنى،   ــا دول ــوبىي ئان ــچه    1398 ـ   1391ۋە جهن  ـ يىلالرغى

 ـ يىللىــرى     1399 ـ    1398ئــالتۇن ئــوردۇ خــانلىقىنى،    
ــست ــۇلتانلىقىنى، ھىندىـ ــى سـ  ـ    1402 ـ    1401ان دېهلـ

 يىلــى ئهنــقهرە ئۇرۇشــىدىن - 1402يىللىــرى ســۈرىيهنى، 
چىنغـا  . كېيىن ئوسمانلى دۆلىتىنـى ئهمـر ئاسـتىغا ئالـدى         

 ـ يىلــى   1405يــۈرۈش قىلغــان تۆمــۈرلهڭ يولــدا ئاغرىــپ، 
تۆمۈرنىـڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن تۆمـۈرىيلهر        . ۋاپات قىلـدى  

ــىد  ــرى ئارسـ ــى ئهۋالدلىـ ــاجىرالىرى دۆلىتـ ــت مـ ىكى تهخـ
ــدى  ــۈپهيلى بۆلۈن ــاندا   . ت ــارا خوراس ــهين بايق ــالغۇز ھۈس ي

ھۈسـهين  .  ـ يىلىغىچه داۋامالشـتۇرالىدى  1506خانلىقىنى 
بايقارانىڭ ئوغلى بهدىئوززامان دەۋرىگه كهلگهندە ئۆزبېك  

 ـ يىلــى ھېراتنــى زەبــت   1507مــۇھهممهد شــهيبانى خــان 
زۇھـۇرۇددىن  . ىقىلىپ، خۇراسان خانلىقىغا خاتىمه بهرد    

بــابۇر مهملىكىتىــدە مۇۋەپپىقىيهتــسىزلىككه ئۇچرىغانــدىن 
 ـ يىلى ھىندىستانغا چىقىـپ تـۈرك ـ ھىنـد      1514كېيىن، 
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بــــۇ دەۋردە ئانــــا يــــۇرتىمىز . ئىمپېراتولــــۇقىنى قــــۇردى
ــدى   ــدە ئىـــ ــى ئىچىـــ ــۈرىيلهر دۆلىتـــ ــي ”. تۆمـــ غهربىـــ

  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “دىيار
ىقى تۆمـۈرىيلهر چاغاتـاي     خـانل ) ياركهنـد ( سهئىدىيه   - 14

 ـ يىلىغىـچه   1506 ـ يىلىـدىن   1389خـانلىقىنى يىقىتقـان   
يهنى تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ كىچىـك ئـوغلى خىزىـر خوجـا      

 نهپهر خـان    9خاندىن باشالپ، سۇلتان مهھمۇد خـانغىچه       
ــهرقىي   ــۈپىتىدە شــ ــى ســ ــاي خانلىقىنىــــڭ داۋامــ چاغاتــ
ــر قىــسىم   ــدە غهربىــي تۈركىــستاننىڭ بى  تۈركىــستان ھهم

ــدە  ــهلتهنهت ســۈرگهنىدى  117يهرلىرى مىــالدى .  يىــل س
 ـ يىلى سهئىد خان ياركهنـدە سـهئىدىيه خـانلىقىنى     1514

ســـهئىدىيه خـــانلىقى ئهڭ كـــۈچهيگهن . رەســـمى قـــۇردى
دەۋرلهردە شــىمال ـ غهربىــي شــىمالدا ئىــرتىش دەرياســى،    

تۇرپـــان، ― غۇلجـــا، يهتتهســـۇ رايـــونى، شـــهرقته قۇچـــۇ  
هن، خــوتهن، الداخ، كهشــمىر، بهشــبالىق، جهنوبىــدا چهرچ

بىلۇرستان، بالتىستان، غهرب، غهربىي جهنوبىدا كاشـغهر،       
پهرغـانه، ۋاخـان، بهدەخـشانالرغىچه بولغـان كهڭ رايــونالر     

 ـ  1506بۇ خـانلىق مىـالدى   . سهئىدىيه خانلىقىغا قارايتتى
.  يىــل ياشــىدى182 ـ يىلىغىــچه جهمــى    1688يىلىــدىن 

ــاتقىنل   ــڭ س ــاق خۇجىنى ــائىن ئاپپ ــار  خ ــلهن جۇڭغ ىقى بى
بۇ دەۋردە  . موڭغۇل خانلىقى سهئىدىيه خانلىقىنى يىقىتتى    

ــامى ســهئىدىيه    ــڭ ن ــا يۇرتىمىزنى ــد(ئان ــانلىقى ) ياركهن خ
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “غهربىي دىيار”. ئىدى
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ســــهئىدىيه خانلىقىنىــــڭ ―  خــــوجىالر خــــانلىقى - 15
ئــاخىرقى دەۋرلرىـــدە جۇڭغـــار موڭغـــۇللىرى كۈچىيىـــپ،  

ــلىقى ــانلىقىنى    باشــ ــار خــ ــۇنتهيجى جۇڭغــ ــدان قــ  غالــ
بــۇ ۋاقىتتــا ھــاكىمىيهت سودىــسىغا مــۇبتىال  . قۇرغانىــدى

 1676بولغان مۇھاجىر خوجىالردىن ھىدايهتۇلالھ مىالدى      
ــ يىلــى ســهئىدىيه خانلىقىنىــڭ خــانى ئىــسمائىل خانغــا    ـ
قارشى قـوزغىالڭ قىلىـپ مۇرىـدلىرىنىڭ يـاردىمى بىـلهن           

ــدى  ــدنى ئال ــ. پايتهخــت ياركهن ــىر  ئى سمائىل خــاننى ئهس
  .قىلىپ ئۆزى خان بولدى

ئۇزۇن ئۆتمهي سهئىدىيه خاندانىـدىن مـۇھهممهد ئىمىـن         
خان ھىدايهتۇلالھ خوجىنى مهغلـۇپ قىلىـپ، ياركهنـدنى         

ئىلىغا قاچقان ھىدايهتۇلالھ، غالدانـدىن    . قايتۇرۇپ ئالدى 
خېلىـدىن بىـرى    . پاناھ تىـلهپ ھهربىـي يـاردەم سـورىدى        

 60ش ئارزۇســىدا يــۈرگهن غالــدان ئــالته شــهھهرنى ئــېلى
ــلهن    ــۇن بىــ ــشىلىك قوشــ ــڭ كىــ ــى      1679مىــ  ـ يىلــ

ھىدايهتۇلالھنى ئالدىغا سېلىپ، ئـالته شـهھهرگه يـۈرۈش         
مۇھهممهد ئىمىن خان ئاقسونى قـاتتىق مـوداپىئه        . قىلدى

قىلغــان بولــسىمۇ، ھىــدايهتۇلالھنىڭ تهشــۋىقى بىــلهن     
ــدلىرى ئىــسيان چىقارغاچقــ   ا، كاشــغهر، ياركهنــدىكى مۇرى

خان ياركهندگه قايتىشقا مهجبۇر بولـدى، غالـدان ئاقـسۇ،          
ــدى   ــسىزال ئالــ ــغهرلهرنى قارشىلىقىــ ــدنى . كاشــ ياركهنــ

مــۇھهممهد ئىمىــن خــان قــاتتىق مــۇداپىئه     . قورشــىدى
موشۇنداق . تهرتىباتى ئالغاچقا، غالدان ئامالسىز قالغانىدى   

ــدايهتۇلالھنىڭ خائىنـــانه      ــال ھىـ ــته يهنىـ ــددى پهيتـ جىـ
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ــرى ۋ ــدىكى    ھهرىكهتلى ــهھهر ئىچى ــلهن ش ــۋىقى بى ە تهش
مۇرىدلىرى ئىسيان قىلىپ، مۇڭغۇلالرغا دەرۋازىنى ئېچىپ      

مۇھهممهد ئىمىـن خـان شـهھىد بولـدى، شـهھهر           . بهردى
 يىللىــق ئــسالم خــانلىقى 170. خهلقــى قهتلىئــام قىلىنــدى

 ـ  1688يىقىلدى، جۇڭغار قورچىقى خـائىن ھىـدايهتۇلالھ   
بولـدى ۋە   » خـان «قايتـا   يىلى موڭغۇلالر يـاردىمى بىـلهن       

ــان   ــۋانى بولغ ــۇلالردا شــهرەپ ئۇن ــاق«موڭغ ــۋانى » ئاب ئۇن
بېرىلدى، شوندىن باشالپ بـۇ مىلـلهت خائىنىنىـڭ نـامى           

شــاھ مهشــرەپ ئاپپــاق خوچــا  . ئاتالــدى» ئاپپــاق خوجــا«
ــار    ــدا تۇرۇشــلۇق مۇخت ــار خانلىقى ــڭ جۇڭغ ھاكىمىيىتىنى

ــدى  ــسى ئى ــلهن      1668. ئهلچى ــا بى ــاق خوج ــى ئاپپ  ـ يىل
) خوجـا ( نهپهر خان    13اشالنغان خوجىالر دەۋردە جهمئى     ب

 يىل ئـالته شـهھهردە ھۆكۈمرانلىـق    195 ـ يىلىغىچه  1863
ــڭ      ــا يۇرتىمىزنىــ ــۇ دەۋردە ئانــ ــا بــ ــتى، مانــ يۈرگۈزۈشــ

ــامى  ــانلىقى ”نـــ ــوجىالر خـــ ــدى“ خـــ ــي ”. ئىـــ غهربىـــ
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “دىيار

ــانلىقى  - 16 ــهھهر خــ ــته شــ ــى( يهتــ ــاقۇببهك دۆلىتــ ) يــ
ــۆرە   پهرغ ــاقۇببهك بۇزرۇكخــان ت ــۆزبېكلهردىن ي ــك ئ انىلى

ــدى   ــغهرگه كهلگهنىـ ــدە كاشـ ــى      1863. خىزمىتىـ  ـ يىلـ
 ـ يىلــى ياركهنــدنى ئالغانــدىن كېــيىن    1864كاشــغهرنى 

بۇزرۇكخانـــدىن ھـــاكىمىيهتنى تارتىۋالغـــان يـــاقۇببهك    
 ـ يىلــى خــوتهننى ئېلىــپ،   1865. كاشــغهر خــانى بولــدى

كېـيىن كـورلىنى   . لـدى  ـ يىلى ئاقسۇ، كۇچاالرنى ئا 1866
ــدى    ــى ئال ــاس، ئىلىلهرن ــۈرۈمچى، مان ــان، ئ ــپ تۇرپ . ئېلى
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شۇنداق قىلىپ شـىمالدا  .  ـ يىلى سېرىققۇلنى ئالدى 1869
چۆچهك، ئالتاي، شهرقته قۇمۇل، باركۆلدىن باشـقا پۇتـۇن         
شـــهرقىي تۈركىـــستان يـــاقۇببهك ھـــاكىمىيىتى ئاســـتىغا  

زىز نامىغا  ـ يىلى ياقۇببهك سۇلتان ئابدۇلئه 1870. كىردى
. خۇتبه ئوقۇتۇپ، ئـالتۇن ـ كۈمـۈش پـۇلالرنى قۇيـدۇردى     

شـۇ يىلـى    . ئوسمانلى تابىئى بولغـانلىقىنى ئـېالن قىلـدى       
ئهنگىلىــيه ۋە رۇســىيه يهتــته شــهھهر خــانلىقىنى ئېتىــراپ 

ئىــستېالچى چىــن قۇشــۇنلىرىغا قارشــى شــىمال  . قىلــدى
 يۇرۈشكه چىققان ياقۇببهك مۇۋەپپىقىيهتسىزلىككه ئۇچراپ    

 يېـشىدا  57 ـ يىلـى   1876كورلىغـا كهلگهنـدە زەھهرلىنـپ،    
چوڭ ئـوغلى بهكقـۇلىبهك ئاقـسۇ، كاشـغهر،         . ۋاپات قىلدى 

 1878ياركهند، خوتهنلهردە ھاكىمىيهتنى قولدىن بهرمهي      
ــاخىرى    ــاپرېلغىچه خــانلىقنى داۋامالشــتۇرۇپ، ئ ــى ئ ــ يىل ـ

 15شـۇنىڭ بىـلهن     . پهرغانىگه كېتىـشكه مهجبـۇر بولـدى      
بـو  . ان يهتته شهھهر خانلىقى مـۇنقهرىز بولـدى       يىل ياشىغ 

ــانلىقى     ــته شــهھهر خ ــامى يهت ــڭ ن ــا يۇرتىمىزنى دەۋردە ئان
  .ئهمهسىدى“ شىنجياڭ”، “غهربىي دىيار”. ئىدى

ــى يهر    ــنلىقالر يېڭــــ ــيىن چىــــ ــارىختىن كېــــ ــۇ تــــ بــــ
ــسىدىكى  ــىنجياڭ”مهنى ــتهملىكىچىلىك  “ ش ــگهن مۇس دې

ــدى   ــامنى قوي ــا ئهم. سىياســىتىنىڭ مهھــسۇلى بولغــان ن م
شــهرقىي تۈركىــستان خهلقــى ئانــا يۇرتىنىــڭ مــۇقهددەس  

يېقىنقى . نامى شهرقىي تۈركىستاننى ئۈنتۇپ قالغىنى يوق     
زامــان تــارىخىمىزدا بولغــان ھهمــمه ئىــنقىالبالردا شــهرقىي 
تۈركىــستان ســۆزى ھهرىكىتىمىزنىــڭ پروگراممىــسى ۋە    
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شـهرقىي تۈركىـستان خهلقـى بـۇ        . يادروسى بولۇپ كهلدى  
ــۈن،   ــام ئۈچــ ــسىنى   نــ ــۈن مۇجادىلىــ ــستىقالل ئۈچــ ئىــ

  . داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته
   
  

II  
  

چىنـى  ”، “شـهرقىي تۈركىـستان  ” ـ بۆلۈمىـدە   2ماقالىنىڭ 
ۋە يۈكسهك مىللىي مۇختارىيهت ئاتـالغۇلىرى      “ تۈركىستان

ــۈنلهي    ــۇ مهســىلىلهردە پۈت ــاپتور ب ــان ئ ئۈســتىدە توختالغ
ويىچه ئستېالچىالر ۋە مۇستهملىكىچىلهرنىڭ كۆز قارىشى ب     

ھـــازىرقى زامـــان ..... شـــىنجاڭنىڭ”پىكىـــر يۈرگـــۈزۈپ 
تارىخىدىن خهۋەردار كىـشىلهرگه مهلـۇمكى، يېقىنقـى بىـر          

رۇسـىيهنى  (نهچچه ئون يىلدىن بۇيان، بهزى ئهللهرنىـڭ        
ئاخبـــارات ۋە مهتبۇئـــات ئـــورۇنلىرى ئـــۆز    ) دېمهكچـــى

ــىنجاڭنى    ــويىچه شـ ــى بـ ــى تهقهززاسـ ــڭ سىياسـ دۆلىتىنىـ
دەپ ئاتىـــــــسا “ ىـــــــستانشـــــــهرقىي تۈرك”گايىـــــــدا 

. دەپ ئاتاشـنى ئـادەت قىلىـپ كهلـدى      “ شـىنجاڭ ”گايىدا  
ــا    ــىۋىتى نورمــــــ ــى دۆلهت مۇناســــــ ــى ئىككــــــ يهنــــــ

ــالهتته  ــىنجاڭ”ھ ــالهتته   “ ش ــال ھ ــرى نورم ــسه، غهي دېيىل
دېگهن ئىبـارە جاراڭالشـقا     “ شهرقىي تۈركىستان ”دەرھال  
شـهرقىي  ”ئىككىنچى تۈرلۈك قىلىپ ئىيتقاندا   ... باشاليدۇ

ــامى بولۇشــتىن كــۆرە،  “ نتۈركىــستا ــارە يهر ن دېــگهن ئىب
ــداق   ــىۋەتلهرنىڭ قانــ ــك مۇناســ ــى ۋە دىپلوماتىــ سىياســ
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ــارومېتىر   ــدىغان بــ ــىتىپ تۇرىــ ــانلىقىنى كۆرســ بولۇۋاتقــ
بــــۇ ئهمهلىيهتــــته مىللىــــي . سىترىلكىــــسىغا ئايالنــــدى

ــر    ــنىڭ يهنه بى ــى يۈرگۈزۈش ــك ھهرىكهتلىرىن بۆلگۈنچىلى
  .دەيدۇ.... شهكلى ئىدى
ۇرا ئاسىيانىڭ يۈكسهك تاغ ۋە يايالقلىرىدىن      مهلۇمكى ئوتت 

ــسمى     ــان شــهرقىي قى ــكىل بولغ ــسهك ئوتتــۇرا  ”تهش يۈك
تــۈزلهڭلىكلهردىن تهشــكىل تاپقــان   . دېيلىــدۇ“ ئاســىيا

غهربـــى قىـــسمى بـــۇ كهڭ رايوننىـــڭ ئويمـــان قىـــسمىنى 
ئاســىيانىڭ بــۇ قىــسمىدا تــۈركى    . مهيــدانغا كهلتۈرىــدۇ 

اسـىيا تۇپراقلىرىغـا    خهلقلهر ياشـىغانلقى ئۈچـۈن ئوتتـۇرا ئ       
ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ    . دېيىلىدۇ“ تۈركىستان”كهڭ مهنىدە   

ــاغلىق    ــسىدىكى تـ ــاغلىرى ئارىـ ــاي تـ ــلهن ئالتـ ــامىر بىـ پـ
جايالرنىڭ شهرقىي قىسمى شهرقىي تۈركىـستان، غهربىـي        

  .قىسمى غهربىي تۈركىستان دەپ ئاتىلىدۇ
ــى     ــڭ سىياسـ ــۇ يهرلهرنىـ ــاپتورالر بـ ــك ئـ بهزى چهتئهللىـ

ــن   ئهھــۋالىنى ن ــستانغا چى ــۇپ، شــهرقىي تۈركى هزەردە تۇت
تۈركىستانى، غهربىي تۈركىستانغا رۇس تۈركىـستانى دەپ       

ــدى ــي   . كهلگهنى ــيىن غهربى ــدىن كې ــىيه پارچىالنغان رۇس
تۈركىستانغا بېرىلگهن ئىستېالچىلىق پۇرىقى قويۇق رۇس 

چىنىـي  . تۈركىستانى دېـگهن ئاتالمـا ئىـسېمالدىن قالـدى        
ۇ ئـۆمرى ئـۈزۈن داۋام قىلمىـسا        تۈركىستان ئاتالمىسىنىڭم 

ــرەك ــتهملىكىچىلهر . كې ــستان”مۇس ــهرقىي ”ۋە “ تۈركى ش
ــستان ــارىخ   “ تۈركىــ ــامىمىزنى تــ ــارىخىي نــ ــگهن تــ دېــ

سهھنىسىدىن قانداق سۈپۈرۈپ تاشـلىغان بولـسا، يىقىـن         
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ــى   ــستان خهلقــ ــهرقىي تۈركىــ ــته شــ ــى «كېلىچهكــ چىنــ
دېگهن بـۇ ئاتـالغۇالرنى تـارىخ       » شىنجياڭ«،  »تۈركىستان

  .ىسىدىن سۈپۈرۈپ تاشلىغۇسىدۇرسهھن
ــان   ــك بولغـــ ــۇغراپىي بىرلىـــ ــر جـــ ــۇرا ”كهڭ بىـــ ئوتتـــ

تهبىرى جايىدا قوللىنىلغان بىر جۇغراپىي ئاتـالغۇ       “ ئاسىيا
بولغىنىـــدەك، ئاساســـىي ئۇنـــسۇرىنى تهشـــكىل ئهتـــكهن 
تۈركى خهلقلهرنىڭ ۋەتىنى ئۈچۈن تۈركىـستان تهبىرىنـى        

  .قوللىنىش ئىنتايىن توغرىدۇر ۋە تهبىئىدۇر
ماقالىنىــڭ ئــاپتورى ئــۇالپال ئىنتــايىن ھۆرمهتــسىزلىك ۋە  

پانتۈركىــست ئىيــسا ۋە مــۇھهممهد ”ئهدەپــسىز تهلهپپــۇزدا 
ئهمىــن بــۇغراالر ۋەتهننــى پــارچىالش مهقــسىتىگه يېــتىش 
ئۈچۈن شـۇ چاغـدىكى گومىنـداڭ ھۆكـۈمىتىگه تايىنىـپ،           
جۇڭگــــو زېمىنــــدىن ئايرىلماســــلىق شــــهرتى ئاســــتىدا 

ــالمىش ــاتلىق   ”شــىنجاڭدا ئات يۈكــسهك مىللىــي مۇختارىي
ھۆكۈمهت قـۇرۇش پروگراممىـسىنى ئۇتتۇرىغـا قويـدى ۋە          
ــشىدىن     ــۇپ قېلىـ ــدا بولـ ــڭ پهيـ ــتهقىللىق ئۇقۇمنىـ مۇسـ

دەپ “ چىنـى تۈركىـستان   ”ساقلىنىش ئۈچۈن شىنجاڭنى    
  .دەپ يازىدۇ“ ...ئاتاشنى تهشهببۇس قىلدى

ــي    ــۆتهبهر ئىلمىــــــــــــــ ــادىكى مــــــــــــــ دۇنيــــــــــــــ
ــسكلوپېدىلهردە  ــانتۈركىز”ئان ــرىلگهن “ مپ ئاتالمىــسىغا بې

ــر  ــارلىق تــۈركىي     ”تهبى ــكۈچى ب ــدا سۆزلهش ــۈركىي تىل ت
ــۈرك     ــر ت ــتۈرۈپ بى ــتىن بىرلهش ــى جهھهت ــى سىياس خهلقن
دۆلىتــى قــۇرۇش مهســلىكى پــانتۈركىزم، بــۇ مهســلهكنىڭ  

. دەپ يېزىلغـــان“ تهرەپـــدارلىرى پانتۈركىـــست دېيلىـــدۇ
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مهرھـــۇم ئىيـــسا ئهپهنـــدىم، مهرھـــۇم مـــۇھهممهد ئىمىـــن 
تىم قاچـــان، قهيهردە پۈتـــۈن دۈنيـــا تـــۈركلىرىنى  ھهزرىـــ

بىرلهشتۈرۈپ بىر تـۈرك دۆلىتىنـى قـۇرىمىز دەپ مهيـدانغا           
ــدا   ــهرلىرىدە، دەئۋالىرىـ ــدا، ئهسـ ــتىكهن؟ نۇتۇقلىرىـ چىقىپـ
شـۇنداق دەپتىكهنمـۇ؟ ئىرقىمىــز تـۈرك، تىلىمىـز تــۈركچه،     

دېگىنى ئۈچۈن، شۇنداق قاراشـتا     ... ۋەتىنىمىز تۈركىستان 
ۈن بۇ زاتالر پانتۈركىستمىدى؟ ئاپتور قايـسى  بولغىنى ئۈچ 

مهيداندا، كىمنىڭ مهيدانىدا تۇرۇپ بۇنداق دەيدۇ؟ ئاپتور       
دەيـدۇ؟  ...پانتۈركىست ئىيسا، مـۇھهممهد ئىمىـن بـۇغراالر       

ھهزرىتىمنىـــڭ ســـويادى بولغـــان بۇغرانىـــڭ ئارقىـــسىغا  
بۇالرنىڭ ئىچىدە  . ىالر قۇشۇلغان ... كۆپلۈك قوشۇمچىسى 

ئهپهنــدىم قاچانــدىن بېــرى . ىم يوقمىــدىئۆتكــۈر ئهپهنــد
ئهگهر مىللىـتىم  . نىڭ ئىچىدىن چىقىپ كهتـكهن    “الر”بۇ  

تۈرك، تىلىم تـۈركچه، ۋەتىـنىم تۈركىـستان دېـگهن ئـادەم            
ــۇد     ــان، مهھم ــگه قاغ ــسا بىل ــدىغان بول ــست بولى پانتۈركى
كاشغهرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ، ئهھمهد يهسهۋى، ئهلـى       

الر ... ن داھــى، ئــالىم  قاتــارلىق نۇرغــۇ .... شــىر نــاۋايى 
ــدۇ  ــان بۇلى ــز  . پانتۈركىــست بولغ ــۈرك، تىلىمى ــز ت ئىرقىمى

تــۈركچه، دەپ كىتــاب يېزىۋاتقــان، شــۇنداق دەپ دەرس    
بېرۋاتقــــان تــــۈركىيهدىكى ۋە ســــىرتتىكى ئالىمالرنىــــڭ 

بۇنــداق قــاراش . ھهممىــسى پانتۈركىــست بولغــان بولىــدۇ
ــان    ــمهنلىرى بولغـــــ ــڭ دۈشـــــ ــۈرك خهلقلىرىنىـــــ تـــــ

. تالرنىڭ، چىـن شوۋنـستلىرىنىڭ قارىـشىدۇر      پانئىسالۋىس
تۈركچى دېگهن ئاتالما ئۇالرچه سهلبى بىـر ئاتالمـا بولـسا،           
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ــالغودۇر    ــابى ئات ــر ئىج ــۇ بى ــزچه ئ ــۈم  «. بى ــۇ تۈرك نه مۇتل
دېگهن ئاتا تۈركنىڭ بۇ مهشـهۇر يالـداما سـۆزى          » !دېيهنه

دۇنياغا تۈرك . بىزنىڭ قهلبىمىزگه مهڭگۈ نهقش قىلىنغان    
ــدۇق ــۇپ كهل ــرەك بول ــتىچه كېتىــشىمىز كې ــۈرك پې ــۇ . ، ت ب

بۇنى ھېچ قانداق   . ئېتىقاد بىزنىڭ مىللىي ۋىجدانىمىزدۇر   
  .مهنپهئهتكه ساتقىلى بولمايدۇ

ــسىگه    ــارىيهت مهسىلىـ ــي مۇختـ ــسهك مىللىـ ــدى يۈكـ ئهمـ
 ئايــدا ئىيــسا ئهپهنــدىم،   - 10 ـ يىلــى     1948كهلــسهك، 

مۇھهممهد ئىمىن ھهزرىتىم مېنى نهنجىڭدىن ئـۈرۈمچىگه       
يىغىـن ئـاچتۇق، پـارتىيه قـۇرۇش ۋە يۈكـسهك           . قىرتتىچا

مىللىي مۇختارىيهت تهلهپ قىلىش مهسىلىلىرى مـۇزاكىرە       
ــن، شــهرقىي       ــى خهلقئــارا، چى ــدى ۋە شــۇ دەۋردىك قىلىن

نهتىجىـدە  . تۈركىستان ۋەزىيهتلىـرى مۇھـاكىمه قىلىنـدى    
يۈكـسهك  . پارتىيه قۇرۇش ۋاقتىـنچه تۇختىتىـپ قۇيۇلـدى      

ــارىيهت   ــي مۇخت ــارلىق   مىللى ــسى قات ــسى، نىزامنامى اليىهى
بــۇنى تۈزۈشــكه . ھــۆججهتلهرنى تــۈزۈش قــارار قىلىنــدى

ئبراھىم مۇتىئى، پۇالت قادىرى، ئۆتكۈر، ھـاجى يـاقۇبتىن         
مېنى نهنجىڭدىن كهلـگهن    .  كىشى بهلگىلهندى  4ئبارەت  

ــتى،    ــلىقى تهيىنلهشــــ ــا باشــــ ــان دەپ گۇرۇپپــــ مېهمــــ
ىنىلـــدى، مۇناســـىۋەتلىك ھـــۆججهتلهر، ماتېرىيـــالالر ئۆگ

ئاخىرى يۈكسهك مىللىي مۇختارىيهت اليىهىسى ۋە ئۇنىڭ       
مهزمـۇنى  . تهشكىلى نىزامى ۋە باشقا ھۆججهتلهر تۈزۈلدى     

چىنــى ”ئۆتكــۈر ئهپهنــدىم ماقالىــسىدا كۆرســهتكهندەك    
تۈركىـــــــستان، يۈكـــــــسهك مىللىـــــــي مۇختـــــــارىيهت 
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نىـــڭ پروگراممىـــسى بـــويىچه شـــىنجاڭنىڭ “ھۆكـــۈمىتى
ان دىپلۇماتىك ئاالقىسى، چېگرا    چهتئهللهر بىلهن بولىدىغ  

مۇداپىئهســى مهركىــزى ھۆكۈمهتنىــڭ قۇلىــدا بولغانــدىن  
تاشــقىرى، ســودا، قاتنــاش، يېــزا ئېگىلىكــى، مهمــۇرىيهت،  
سىياسى قانۇن، مهدەنىي مائارىپ، ئاخبـارات ۋە مهتبۇئـات         
قاتـارلىق ئىچكـى ئىــشالر ھۇقـۇقى يهرلىـك ھۆكۈمهتنىــڭ     

ڭ رۇخسىتىـــسىز قولىـــدا بولۇشـــى، يهرلىـــك ھۆكۈمهتنىـــ
ــۆچمهن   ــۆلكىلهردىن كـــــ ــى ئـــــ ــىنجاڭغا ئىچكـــــ شـــــ
كهلتۈرۈلمهسلىكى، شـىنجاڭغا تۆمـۈر يـول سېلىنماسـلىقى         

 ئىككـى نـۇقتىنى ئۇنتۇغـان       -ئهپهندىم بىر   . كېرەك ئىدى 
ئۇ بولـسىمۇ شـهرقىي تۈركىـستان بىـلهن         . بولۇشى كېرەك 

مۇناسىۋەتلىك ئىسالم دۆلهتلىـرى ۋە قېرىنـداش دۆلهتـلهر         
ــلهن دىپلۇ ــۋەتته تـــۈركىي   بىـ ) يهرلىـــك(ماتىـــك مۇناسـ

خهلقلهرمۇ قاتنىشىشى، ئىچكى قوغداش كۈچلىرى بىـلهن       
ــگهن    ــم دېـ ــى الزىـ ــتىن بولۇشـ ــك خهلقـ ــاقچىالر يهرلىـ سـ

لېكىن بۇ ھۆججهتلهر تېخى قاراردىن     . ماددىالرمۇ بارىدى 
ــۆتمىگهن ــدى . ئـــ ــۇ قىلىنمىغانىـــ ــدىم . ئېالنمـــ ئهپهنـــ

كۈمىتى، شهرقىي  ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىي ھۆ   ”: ماقالىسىدا
تۈركىستان خهلقى، گومىنداڭ ھۆكۈمىتى قارشـى تـۇردى،        

تېخـى قـاراردىن ئـۆتمىگهن، ئـېالن        . دەپتـۇ “ قۇشۇلمىدى
قىلىنمىغــــان، چىنــــى تۈركىــــستان يۈكــــسهك مىللىــــي 
مۇختـــارىيهت پروگراممىـــسىغا قانـــداق قارشـــى تۇرىـــدۇ؟ 

 ـ يىلـــى نهنجىڭـــدا ئېچىلغـــان    1948. بۇنىـــسى يالغـــان
مىتىنىڭ بىرىنچى نۆۋەتلىـك قۇرۇلتىيىـدا     گومىنداڭ ھۆكۈ 
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ــۆزگهرتىش،     ــستانغا ئ ــى تۈركى ــامىنى چىن ــىنجاڭنىڭ ن ش
شــىنجاڭغا تۆمــۈر يــول سالماســلىق، ئالتايــدىن خــوتهنگه   
قارىتىــپ تۆمــۈر يــول ســېلىش، خهلــق كۈچۈرمهســلىكتىن 

بۈگـۈنكى  . اليىهىلىرىمىز قاراردىن ئۆتكهنىدى   ... ئىبارەت
نى قـاراردىن ئۆتكـۈزۈش     چىن قۇرۇلتايلىرىـدا بـۇ مهسـىلى      

ئهپهنــدىم . ئهمهس، ئېغىزغــا ئېلىــشمۇ مــۇمكىن ئهمهســتۇر
يهنه، بۇ تهشهببۇس شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ    
تۈپ مهنپهئهتىگه خىالپ، تارىخنىڭ تهرەققىيات ئېقىمىغـا       
ــارىخ سهھنىــسىدىن ســۈپۈرلۈپ       ــت بولغاچقــا ئــۇالر ت زى

ارىيهتتىن ئىـستىقاللدىن تـۆۋەن مۇختـ     . تاشالندى، دەيـدۇ  
يۈكـــسهك بولغـــان يۈكـــسهك مىللىـــي مۇختـــارىيهت شـــۇ 
تارىخىي باسقۇچتا شهرقىي تۈركىستان شارائىتىغا ئۇيغۇن      

بۇ ئىيسا ئهپهندىمنىڭ قارىشى، مـۇھهممهد ئىمىـن        . ئىدى
ــدىمنىڭ قارشــى،    ھهزرىتىمنىــڭ قارشــى، مهســئۇت ئهپهن
شۇنىڭدەك ئۆتكۈر ئهپهنـدىمنى ئىچىـگه ئالغـان شـهرقىي          

ــشى ئىــــدى تۈركىــــستان ــۇ .  مىللهتچىلىرنىــــڭ قارىــ بــ
ھـــۆججهتلهرنى پـــۇالت، مـــۇتىئى، ســـىز ۋە مهن تـــۆتىمىز 
ــكهن     ــۆتىمىز تهڭ قهلهم تهۋرەت ــمىدۇق، ت ــۈزگهن ئهمهس ت
ئهمهسمىدۇق، تاالشقان، تارتىشقان، ئهمهسـمىدۇق، ھهتتـا    
مــۇتىئى بىــلهن ئىككىڭــال مۇنازىرىــدە قىزىرشــىپ قالغــان  

ــدا! ئهمهســـمىدىڭالر؟ ــا ماقالىـ ــۆزىنى ئهجىبـ ــدىم ئـ  ئهپهنـ
پۈتــۈنلهي چهتــكه ئېلىــپ، ئــۈچىنچى شــهخس مهيدانىــدا 

بۇنىــڭ تېگىــدە نــېمه ســىر . ھهيــرانمهن. تــۇرۇپ يېزىپتــۇ
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بــاردۇر؟ ئــالالھ بىــلهر، ئــاپتور بىــلهر، پــارتكوم تهشــۋىقات  
  !بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى فۇۋېن ئهپهندى بىلهر

  
III  

  
ــاپتور ماقالىــسىنڭ  ــ.... ”: ـ بۆلۈمىــدە  3ئ ى شــهرقىي مهيل

ــسۇن ۋە   ــستان بولـ ــى تۈركىـ ــسۇن، چىنـ تۈركىـــستان بولـ
ــاكى  ــىتان”يـ ــىنجاڭنى ۋەتهن  “ سـ ــتىدا شـ ــايرىقى ئاسـ بـ

زېمىنـــــدىن ئــــــايرىۋېلىش يولىــــــدىكى ھهر قانــــــداق  
بۆلگۈنچىلىك سۈيقهستلهر بولسۇن ھامان ئۈزۈل ـ كېسىل  

چـۈنكى مۇنـداق ئۇرۇنۇشـالرنىڭ      . مهغلۇبىيهتكه مهھكـۇم  
ــى  ــلهن شـ ــدى بىـ ــلهت ھهممىـــسى ئالـ نجاڭدىكى ھهرمىلـ

خهلقىنىڭ جانىجان مهنپهئىتى بىلهن ئورتـاق ئارزۇسـىغا،        
جۇڭخوا خهلق جۇمهۇرىيىتىـدە ياشـاۋاتقان بىـر مىلىيـارت          
بىــــر يــــۈز مىليــــۇن ھهرمىلــــلهت خهلقىنىــــڭ ئورتــــاق 
مهنپهئىـــتىگه، جهمئىـــيهت تهرەققىياتىنىـــڭ ئوبېيكتىـــپ 

  .دەيدۇ“ قانۇنىيىتىگه زىتتۇر
ــاپتور شــ   ــتا ئ ــۇ ئابزاس ــڭ  ب ــستان خهلقلىرىنى هرقىي تۈركى

زۇلۇمغــا، مۇســتهملىكىچىلىككه، بــايلىقلىرىمىزنى تــاالن ـ    
تاراج قىلىـشلىرىغا، مۇھـاجىرەت ئېقىمىغـا قارشـى ئېلىـپ           
ــلىرى،    ــداكارانه كۈرەشـــ ــانه، پىـــ ــان قهھرىمـــ بېرىۋاتقـــ
ئىنقىالبلىرىنىــڭ ھهممىــسى مهغلــۇبىيهتكه مهھكــۈم، دەپ 

ــدۇ  ــۈم قىلى ــوي  . ھۆك ــۆكمى ب ــڭ ھ ــهرقىي ئاپتورنى ىچه ش
تۈركىــستان خهلقــى ئۈچــۈن ئىككــى قــولنى كۆتــۆرۈپ      
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ــكهن   ــوق ئى ــول ي ــاقتىن باشــقا ي ــۇل ”. تهســلىم بولم ھۇبب
نى ئاپتورىمىز ئۇنتۇپ قالدىمىكىن؟ “ ۋەتهنى مىنهل ئىمان

ــى تهلهپ    ــسانىي ھهقلىرىمىزن ــساق، ئىن ــنقىالب قىل ــز ئى بى
قىلــساق، چىنــدىكى بىــر مىليــارتتىن ئــارتۇق ھهرمىلــلهت 

ــ ــڭ  خهلقىنىـ ــيهت تهرەققىياتىنىـ ــتىگه، جهمئىـ ڭ مهنپهئىـ
قانۇنىيىتىگه زىت كېلهمـدىكهن؟ بـۇ سـهئىدىيه خـانلىقى          
دەۋردىكى ھىدايهتۇلالھ ئاپپاق خوجىنىـڭ، يهتـته شـهھهر        
خـــانلىقى دەۋردىكـــى نىيـــاز ھـــېكىم بهگنىـــڭ، بۇرھـــان 
شــهھىدىنىڭ، ســهيپىدىن ئهزىزنىــڭ، مــۇھهممهد ئىمىــن  

ــۈپ ــسى ۋە س ...يۈســ ــڭ پهلسهپىــ ــسىدۇرلهرنىــ . هپسهتىــ
بـــارىن . ئهپهنـــدىم مۇنـــداق دېمهســـلىكى كېرەكىـــدى   

ئىنقىالبىنى، بارىن ئىنقىالپچىلىرىنى كۇفـۇرلهش ئهمهس،      
ــش    ــا قىلىـ ــگه دۇئـ ــهھىدلىرىمىز ھهققىـ ــدىرلهش، شـ تهقـ

ئىنشا ئالالھ بارىن شهھىدلىرى ئۈچۈن مىللىي  . الزىمىدى
جانـابى ھهق   . لهر تىكلهيدىغان زامانالرمۇ كـېلهر    »ئابىدە«
دۇنيـادا ھهمـمه    ! ۇ شـهھىدلىرىمىزنى جهننهتـته قىلـسۇن      ب

 -چىنغــا قارىغانــدا چىــش . شــهيئىلهر ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ
تىرنىقىغىچه قورالالنغان كۈچلـۈك رۇسـىيه نـېمه بولـدى؟          

ھـازىرقى چىـن    . رۇسىيهنى كىم پارچىلىنىـدۇ دېيهلهيتتـى     
كۆرۈنۈشــته قوددرەتلىــك بىــر دۆلهت بولــۇپ كــۇرۈنگىنى  

چكى جهھهتـتىن، سىياسـى، ئىقتىـسادى،       بىلهن ئۇنىڭ ئى  
ــقا جهھهتلهردىـــن چۆكـــۈپ تهتقىـــق  .... مىللىـــي ۋە باشـ

قىلىدىغان بولساق چىنمۇ پارچىلىنىش گىردابىغا كېلىـپ       
چىنـدىن ئـايرىلىش ھهرىكىتـى      . قالغان بىـر مهملىكهتتـۇر    
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تېبهتـــته، شـــهرقىي تۈركىـــستاندىال ئهمهس، موڭغـــۇل ۋە 
اڭخهي كهبــى  مــانجۇرىيه ھهتتــا چىننىــڭ كــانتون، شــ    

ئايماقلىرىــــدىمۇ ئــــايرىلىش پىكــــرى ۋە ھهرىكهتلىــــرى 
بۇنىــــڭ ئۈســــتىگه تهيــــۋەن . كۈچلــــۈك داۋام قىلماقتــــا

ــسىمۇ بـــار  ــا بهزى خهلقئـــارا مهســـىلىلهر   . مهسىلىـ ھهتتـ
ــهرقىي   ــرىگه قارىغانــــدا شــ مۇتىخهسسىــــسلىرىنىڭ پىكــ
تۈركىــــستاندىكى مىللىــــي مۇجادىلىنىــــڭ سهۋىيهســــى  

ــكهن  ــۈك ئىـ ــتىن كۈچلـ ــېقىم  دې. تىبهتـ ــى بهزى ئـ مهككـ
مهسىلىلىرى ئۇزمـانلىرى تىبهتـتىن شـهرقىي تۈركىـستان         
ــگهن     ــۇمكىن دېـ ــشى مـ ــۇرۇنراق قازىنىـ ــستىقاللىنى بـ ئىـ

  .قاراشتىدۇر
ــۇ    ــالر تېخىمـ ــدىكى ۋەتهنداشـ ــارائىتتا خارىجـ ــداق شـ بۇنـ
ئىتتىپــاق بولــۇپ، يېڭــى شــارائىتقا ئۇيغــۇن ئۇســۇل ۋە      

قاللى ئۈچۈن  قهدەملهر بىلهن ۋەتهننىڭ ئازاتلىقى ۋە ئىستى     
ئالـــدى بىـــلهن خاتـــا كـــۆز . كـــۈرەش قىلىـــشىمىز الزىـــم

ــۋى     ــاغالم مهنى ــشىمىزنىڭ س ــپ، كۈرى ــالرنى تۇزىتى قاراش
  .ئاساسىنى تىكلىشىمىز كېرەك

 ـ يىلىنىڭ ئاخىرىـدا   1933ئاخىرىدا ئۆتكۈر ئهپهندىمنىڭ 
ــان      ــغهردە قۇرۇلغـ ــچىلىقىدا كاشـ ــولالم باشـ ــابىت دامـ سـ

ھهققىـدىكى  » ۇرىيىتىشهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمه   «
.  قاراشلىرى ئۈستىدە ئازغىنه توختىلىپ ئـۆتىمهن      -پىكىر  

ماقالىنىڭ ئاپتورى يهنىال رۇس ۋە چىن مهيدانىدا تـۇرۇپ         
ئاتـــالمىش شــــهرقىي  «بـــۇ مىللىـــي ھـــاكىمىيىتىمىزنى    

دەپ تىلغـا ئېلىـپ، بـۇ       » تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى  
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ــۇر    ــۇ قهبىهت ــاھىيىتى تېخىم ــڭ م ــڭ . جۇمهۇرىيهتنى ئۇنى
 ســودىگهر، يــۇقىرى -تهركىبــى چــوڭ پومېــشىچىك، بــاي 

قاتالم دىنىي كىشىلهر، بىـر قىـسم چهتـئهل قاچاقلىرىـدىن        
ئىبارەت بولۇپ، ئۇالر ئهكسىيهتچى فېئودال پومېـشچىكالر       
سىنىپى بىلهن سودا كاپتالزمنىڭ مهنپهئىتىگه ۋەكىللىـك       

ــى ــۇالر   ... قىالتتـ ــستان ۋە ئـ ــهتته ئافغانىـ ــقى سىياسـ تاشـ
ــار ــسىغا  ئـ ــڭ بېقىندىـ ــيه جاھانگىرلىكىنىـ قىلىق ئهنگىلىـ

ــان  ــدۇرماقچى بولغ ــۈز   . ئايالن ــۇ ي ــۇ جۇمهۇرىيهتم ــۇڭا ب ش
كــۈنگه يهتمىــگهن ۋاقىــت ئىچىــدە تــارىخ سهھنىــسىدىن  

  .دەيدۇ.... سۈپۈرلۈپ تاشالندى 
خوش، ئهپهنـدىم شـۇ ماقـالىنى يازغـان، ئوقۇغـان، نهشـىر           

ــۆز قا    ــى ك ــى مللىهتچ ــدە ھهقىق ــان  كۈنلىرى ــشىدا قىلغ رى
بولغان بولسا بۇنداق سهپـسهتىنى يازمىغـان، ئوقۇمىغـان،         

جانــابى فــۇۋېن ئهپهنــدى بېــسىم . باســتۇرمىغان بــۇالتتى
ــى   ــېمه قىالاليتت ــسا ن ــسا يازمى ــشلهتكهن بول ــايىتى . ئى ناھ
دېـــگهن ... ھۆكۈمهتنىـــڭ مۇستهشـــارلقى، تهتقىقـــاتچى  

ــايرىالتتى   ــدىن ئـ ــقا ھېچنهرســـه   –ئۇنۋانلىرىـ  يـــۇ، باشـ
   تۇرغۇن ئالماس ۋە باشقىالر ياشاپ كهلدۇققۇ؟.بولمايتتى

شـهرقىي تۈركىـستان   « ـ يىلى كاشـغهردە قۇرۇلغـان    1933
ــۇرىيىتى  ــسالم جۇمهـ ــي،   » ئىـ ــى، مىللىـ ــنىڭچه ھهقىقـ مېـ

ئۇنىـــڭ . ئىـــسالمى، ئهســـرى بىـــر جۇمهـــۇرىيهت ئىـــدى 
بىــر رۇس يانلىــسى ) مىنىــستىرالر(تهركىبىــدىكى باقــانالر 

ــارى( ــدۇلكهرىمخان مه)تهرەپتــ ــسابقا  ئابــ ــسۇمنى ھېــ خــ
ئالمىغانــدا قالغــانلىرى مىللهتچــى، ئىنقىالبچــى، تــۈركچى  
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بۇ جۇمهۇرىيهتنىڭ تاشقى ئىـشالر     . مۇسۇلمان زاتالر ئىدى  
باقانلىقىــدا تۈركىيىلىــك ئهھــمهد نهدىــم ئــاتلىق بىــر زات 

ئۇالر رۇسىيهدىن ئهۋەتىلگهن مهنسۇر ئهپهنـدى،      . بارىدى
سهاق بهك، ئابـــدۇلالھ ئهپهنـــدى، قاســـىم ئهپهنـــدى، ئىـــ

مهۋالنۇپ، مىرغىياس، ساختا ھـاجىالردىن سـىيت ھـاجى،         
كهبــى رۇس .... قــادىر ھــاجى، ھاشــىم ھــاجى، نۇرھــاجى 

چىنغـا ۋە رۇسـىيگه     . ئهمهسـىدى ) جاسۇسلىرى(ئاجانلىرى
قارشى بىر ھاكىمىيهت ئۆزىنىـڭ جهنوبىـدىكى قوشنىـسى       
ئافغانىستان ۋە ئهنگىلىيهدىن ياردەم ئالماي نهدىن ياردەم       

تتى؟ ئالتۇنغـــــــا ۋە خـــــــام مالغـــــــا قـــــــۇرال    ئـــــــاال
شـــهرقىي تۈركىـــستان «. بوالمـــدۇ“ بېقىنـــدى”ئېلىنـــسا 

ــۇرىيىتى ــقا  » جۇمهــ ــدىن باشــ ــدىكىلهر ۋە ئۇنــ تهركىبىــ
جۇمهۇرىيهتنىڭ ئىدارىلىرىدە خىزمهت قىلغان مـۇھهممهد      

ئىــــــستىقالل ”ئىمىــــــن قــــــارى ھــــــاجى ســــــوفىزادە  
 نىڭ سېكرىتارى ئىـدى، مهشـهۇر     )پارتىيسى(“ جهمئىيىتى

ئالىم، پېداگوگ ۋە مۇپهسسىر ئهھمهد فهرىد ھۆكۈمهتنىڭ       
) پاختـا (غۇالمىـددىن ئهپهنـدى     . مۇستهشارلىرىدىن ئىدى 

جۇمهۇرىيهتنىڭ ) پاختا(نىڭ ئاتىسى ئهھمهد ئاخۇن ئاكا      
ــدى  ــۇرلىرى ئى ــالىيه مهئم ــاي  . م ــستاندا ئ ــهرقىي تۈركى ش

ــۇقىرى      ــالر يــ ــۇ زاتــ ــايراقنى ئاشــ ــۆك بــ ــۇق كــ يۈلتۈزلــ
ــدى ــۇ. كۇتۈرگهنىـ ــۈركلىرى  بـ ــۇر تـ ــۇرىيهت ئۇيغـ  جۇمهـ

تارىخىدا تۈنجى قۇرۇلغـان مىللىـي، ئىـسالمى، جۇمهـۇرىي          
مـــۇھهممهد ئىمىـــن بـــۇغرا، شـــهھىد . بىـــر دۆلهت ئىـــدى

نــۇر (ئهمىــر سـاھىب  ) ئابـدۇلالھ (ئىنىلىـرى شـاھ مهنــسۇر   
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ــۇھهممهد ــۇ   ) مـ ــى بـ ــوتهن ئهمىرلىكـ ــچىلىقىدىكى خـ باشـ
ىـــك گېئوپولېت. جۇمهۇرىيهتنىـــڭ ئارقـــا تىرىكـــى ئىـــدى

نۇقتىدىن رۇسالر بۇ جۇمهـۇرىيهتنى ئـۆزلىرىگه خهۋپلىـك       
سانىغانلىقى ئۈچۈن خۇجـا نىيـاز ھاجىنىـڭ قـۇلى بىـلهن            

تهقـدىر ئىالھـى مهرھـۇم سـابىت دامـۇلال ھـاجى       . يۇقـاتتى 
 ـ يىلى ئۈرۈمچىدە  1942خۇجا نىياز ھاجىالر ) باش باقان(

ــدام    ــدىن ئىــــ ــالالتلىرى تهرىپىــــ ــن جــــ رۇس ۋە چىــــ
شـهرقىي تۈركىـستانلىق ھهقىقـى      ). لدىئۆلتۈرۈ(قىلىندى

ــشى    ــشى، مهدھىلى ــۇرىيهتنى قوللى ــۇ جۇمه ــلهر ب مىللهتچى
پهقهت چىــــن ـ رۇس ئىــــستېالچىلىرىال بــــۇ      . كېــــرەك

ئۆتكــۈر ئهپهنــدىم قېرىغــان  . جۇمهــۇرىيهتنى كۈپۈرلهيــدۇ
بـــۇ مهســـىلىدە زور بىـــر خاتـــالىق )  يېـــشىدا67(ۋاقتىـــدا 

  .بۇنى تهنقىتلىمهي بولمايدۇ. ئۈتكۈزدى
شهرقىي تۈركىـستان داۋاسـىنى قىلىۋاتقـان جهمئىـيهتلهر،         
دەرگىلهر بۇنداق زىيانلىق سهپسهتىلهرگه سۈكۈت قىلىـپ   

ــاھتۇر   ــر گۇنــ ــدا بىــ ــلهت ئالدىــ ــى ۋەتهن، مىلــ . تۇرۇشــ
دېموكراتىك ھۆر تۈركىيىدە ياشاۋاتقان ئىنـسانالر ئۈچـۈن    
مۇنداق ماقـالىلهرگه جـاۋاپ بېـرىش، تهنقىـتلهش تېخىمـۇ         

ۋەتهن داۋاسىدا دوست بىلهن    . للىي بۇرچتۇر مۇھىم بىر مى  
كـــۆزىمىز . دۆشــمهننى ئايرىـــپ مۇئـــامىله قىلمـــاق الزىـــم 

ــم   ــايرىقىمىز ئېنىــق بولۇشــى الزى ــارىخىمىزدا . روشــهن، ب ت
ياخـــشى ئىـــش قىلغـــانالر تهقدىرلهنمىـــدى، خاتـــا ئىـــش 

ئۆتكۈر ئهپهندىنىڭ قىلغان چـوڭ     . قىلغانالر جازاالنمىدى 
ئهممــا . مــمه كىــشى بىلىــدۇ  خىزمهتلىــرى مهيدانــدا، ھه 
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شــۇڭا بــۇ . خاتــالىقلىرى تهنقىتلهنمىــدى) مهخپــى(گىزلــى
  .ماقالىنى يازدىم

ھهممىڭالرغا سـاالمهتلىك   ! ياشىسۇن شهرقىي تۈركىستان  
  .ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر تىلهيمهن

  رەھمهت ـ تهشهككۈرلهر
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  خىتاي مهتبۇئاتىدا بارىن ئىنقىالبىي
  

  :تهھرىر ئىالۋىسى
 – 4 يىلــى – 1990ىــل بــۇرۇن يهنــى    ي15بۇنىڭــدىن  

 كـــۈنى شـــهرقىي تۈركىـــستاننىڭ ئـــاقتۇ     – 5ئاينىـــڭ 
ــا     ــۈن دۇنيـــ ــسىدا پۈتـــ ــارىن يېزىـــ ــسىنىڭ بـــ ناھىيىـــ

ــارىنى قوزغىغـــان –جامائهتچىلىكىنىـــڭ دىقـــقهت   ئېتىبـ
ــنقىالب  ــۈز بهردى  ― ئىـ ــي يـ ــارىن ئىنقىالبىـ ــارىن . بـ بـ

ــدىن    ــالىزمى تهرىپىـ ــل ئىمپېرىيـ ــن قىزىـ ــي چىـ ئىنقىالبىـ
 ۋەھــشىيلهرچه قــانلىق باســتۇرۇلۇپ، ئىنقىالبقــا  ئىنتــايىن

ــاكى   ــان بىگۇنــــاھ كىــــشىلهر ھهتتــ ئىــــشتىراك قىلمىغــ
 –بۈشۈكتىكى بۇۋاقالرمۇ ئاپتومات بىلهن ئېتىلىپ، تىتما       

ــۇ    ــاتى ب ــيىن، خىتــاي مهتبۇئ ــدىن كې تىتمــا قىلىۋېتىلگهن
ئىنقىالبنى يۈزلىگهنن خهۋەر، ماقاله، ئونلىغان كىتابالرنى      

خىتـاي مهتبۇئاتىـدا    .  قاتتىق ئهيىبلىدى  بېسىپ تارقىتىپ 
ئــېالن قىلىنغــان خهۋەرلهرنىــڭ ھهممىنــى بــۇ كىتابقــا      
كىرگـۈزۈش ھاجهتــسىز بولغـاچ، نهمــۇنه بولـسۇن ئۈچــۈن    
ــېالن    ــدە ئـ ــۈرۈمچى كهچلىـــك گېزىتىـ ــدا ئـ ــى زامانـ ئهينـ
قىلىنغان بىر پارچه ماقالىنى قوشۇمچه قىلىـشنى مۇۋاپىـق         

  .     تاپتۇق
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  ئى قارشى تۇرۇپ مىللهتلهربۆلگۈنچىلىككهقهت
  ئىتتىپاقلىقىنى قوغدايلى

  )گېزىتىمىز تهھرىر بۆلۈمى(
  

ئىنتايىن ئاز سـاندىكى تـوپىالڭچىالر پىالنـالپ قوزغىغـان          
بــارىن يېزىــسىدا يــۈز بهرگهن ئهكــسىلئىنقىالبى قوراللىــق 

 ساقچىلىرى -توپىالڭ قوراللىق ساقچى قىسىم، ج خ كادىر  
دىن ھهر مىللهت خهلقىنىـڭ     ۋە خهلق ئهسكهرلىرى تهرىپى   

ئاكتىـــپ قوللىـــشى ۋە زىـــچ ھهمكارلىشىـــشى ئارقىـــسىدا  
بۇ، خهلق دېموكراتىيىـسى ھاكىمىيىتىنىـڭ      . تىنچىتىلدى

غهلىبىـــسى، شـــۇنداقال ھهر مىلـــلهت خهلقىنىـــڭ زىـــچ     
ئىتتىپاقلىــشىپ، بۆلگــۈنچىلىككه قارشــى تۇرغانلىقىنىــڭ  

شـــهھىرىمىزدىكى ھهر مىلـــلهت خهلقـــى بـــۇ . غهلىبىـــسى
  . ققانىي ھهرىكهتنى قهتئىي ھىمايه قىلىدۇ ۋە قولاليدۇھه

بــارىن يېزىــسىدا يــۈز بهرگهن ئهكىــسلئىنقىالبى قوراللىــق 
توپىالڭ مىللىي مهسىلىمۇ، دىنىـي مهسـىلىمۇ بولماسـتىن،         
بهلكى ئىنتـايىن ئـاز سـاندىكى بۆلگـۈنچى ئۇنـسۇرالرنىڭ           

ئۇالرنىــــڭ جىنــــايى . ئهكىــــسلئىنقىالبى ھهرىكىتىــــدۇر
ــسىتى، ــاكىمىيىتىگه،  مهقـــ ــق ھـــ ــارتىيه ۋە خهلـــ  كومپـــ

سوتسىيالىزمغا قارشى تۇرۇش، مىللهتـلهر ئىتتىپاقىلىقىغـا       
بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنـى پارچىالشـتىن       

ئۇالرنىڭ جىنايى ھهرىكىتى چوقۇم ھهر مىللهت      . ئىبارەت
 ئۆزىنى  -خهلقىنىڭ قهتئىي قارشى تۇرىشىغا ئۇچراپ، ئۆز       

ــدىغان نۇمۇ ــدۇ يۇقىتىـ ــاقىۋەتكه قالىـ ــسىز ئـ ــاكىتالر . سـ پـ
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مۇنازىرە تهلهپ قىلمايدىغان ھالدا شـۇنى ئىـسپاتلىدىكى،        
ــارىخ    ــدۇ، ت ــشىلهرنىڭ كــۆڭلىگه ياقماي بۆلگۈنچىلىــك كى

  . ئېقىمىغا قارشى تۇرۇش چوقۇم مهغلۇب بولىدۇ
بــارىن يېزىــسىدا يــۈز بهرگهن ئهكــسىلئىنقىالبى تــوپىالڭ  

دۈرىدۇكى، ســهلبىي جهھهتــتىن شـــۇنى تولــۇق چۈشـــهن   
ــۇزۇن    ــشى ئــ ــۇرۇش كۆرىــ ــى تــ ــۈنچىلىككه قارشــ بۆلگــ

ــتۇر    ــالىق كۆرەش ــۇنداقال جاپ ــۇرەككهپ ش ــك، م . مۇددەتلى
دۆلهت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى دۈشمهنلهشــكۈچى كــۈچلهر 
ــشه    ــشتا ھهمىـ ــدۇرمىچىلىق قىلىـ ــرىش، ئاغـ ــىڭىپ كىـ سـ

شـىنجاڭدا  . بۆلگۈنچىلىك قىلىشتىن باشالپ قول سـالىدۇ     
ــ    ــتىن ئ ــۈچلهر باش ــۈنچى ك ــى بۆلگ اخىرىغىچه ھهرىكىتىن

توختاتقىنى يوق، شـۇنىڭ ئۈچـۈن، بىـز ھۇشـيارلىقىمىزنى      
يۈكـــــسهك دەرىجىـــــدە ســـــاقالپ، بۆلگۈنچىلهرنىـــــڭ    
ــپ ۋە     ــاش قىلى ــي پ ــى قهتئى ــق ھهرىكهتلىرىن بۇزغۇنچىلى
ــك ۋە   ــپ، بۆلگۈنچىلىـــ ــي زەربه بىرىـــ ــا قهتئىـــ ئۇنىڭغـــ
بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى ئۇزۇن مۇددەت       

  .شىمىز الزىمئېلىپ بېرى
مۇقىملىــق شـــىنجاڭدىكى ھهر مىلـــلهت خهلقىنىـــڭ ئهڭ  
يۈكــسهك مهنپهئىتــى، مــۇقىملىقنى قوغــداش ھهر مىلــلهت 

ــى  ــاق ئارزۇسـ ــڭ ئورتـ ــن . خهلقىنىـ ــا -ئهۋالدتىـ  ئهۋالدقـ
ۋەتىنىمىزنىــــڭ چېگــــرا رايونىــــدا ياشــــاپ كېلىۋاتقــــان 
ــدىن   ــى ئهزەلــــ ــلهت خهلقــــ ــىنجاڭدىكى ھهر مىلــــ شــــ

پ، مىللهتـلهر ئىتتىپـاقلىقىنى     بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇ  
قوغـــداش، ۋەتهننىـــڭ بىرلىكىنـــى قوغداشـــتا، ئـــۆچمهس 
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بۈگۈنكى كۈندە، ھهر مىللهت . تۆھپىلهرنى قوشقان ئىدى
ــدۇرۇپ،    ــارى قىلــ ــى جــ ــهرەپلىك ئهنئهنىنــ ــى شــ خهلقــ
ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ۋە مىللهتـــلهر ئىتتىپـــاقلىقى بـــايرىقىنى 

ــ   ــانلىق مىللهتـ ــزۇالر ۋە ئازسـ ــۈرۈپ، خهنـ ــز كۆتـ لهر ئىگىـ
ــا » ئىككــى ئايرىاللماســلىق«ئارىــسىدا  ئىدىيىــسىنى پۇخت

تۇرغــۇزۇپ، مــۇقىملىقنى قوغداشــنى ھهممىنــى بېــسىپ     
چۈشــىدىغان مهركىزىــي ۋەزىــپه قاتارىــدا ھهقىقىــي تــۈردە 

ــۈك » دىنىــي«، »مىللىــي«چىــڭ تۇتۇشــى،  ــارلىق تۈرل قات
ــۈنچى    ــان بۆلگــ ــايراقالرنى كۆتۈرۈۋالغــ ــهكىلدىكى بــ شــ

سهسىز كۈرەش قىلىپ، ۋەتهننىڭ    كۈچلهرگه قارشى مۇرەس  
بىرلىكى ۋە شىنجاڭنىڭ ئـۇزۇن مـۇددەت تىـنچ بۇلۇشـىغا           

  . تېخىمۇ زور تۆھپه قوشىشى الزىم
ــنچ   ــهھىرىمىزدە تىـ ــىي، -نـــۆۋەتته، شـ ــاق، سىياسـ  ئىتتىپـ

ئىقتىــــسادىي جهھهتــــتىن مــــۇقىم، خهلقنىــــڭ كــــۆڭلى 
ــال   ــامىللىرى يهنىـ ــاتىرجهم بولـــسىمۇ، مۇقىمـــسىزلىق ئـ خـ

ھهر دەرىجىلىك پارتىيه تهشكىالتلىرى بارىن     . ساقالنماقتا
ــق   ــۈز بهرگهن ئهكىــــسلئىنقىالبىي قوراللىــ يېزىــــسىدا يــ
ــلهت     ــپ، ھهر مىلـ ــسلىك قىلىـ ــهلبى دەرىـ ــوپىالڭنى سـ تـ
ــسىزملىق   ــمۈرلهرگه ماركىـ ــاش ئۆسـ ــۇ يـ ــغه بولۇپمـ خهلقىـ
مىلــلهت نهزىرىيىــسىنى، مىللىــي سىياســهت ۋە مىللهتــلهر  

رىــپ، كــۆپچىلىكنى ئىتتىپــاقىلىقى تهربىيىــسى ئېلىــپ بې
مىللهتلهر ئىتتىپـاقلىقىنى خـۇددى ئـۆز كـۆز قـارىچۇقىنى           
ئاسرىغاندەك ئاسراشقا، ۋەتهننىڭ بىرلىكىنى خـۇددى ئـۆز        
ــلهر    ــكه، مىللهتــ ــدەك قهدىرلهشــ ــاتىنى قهدىرلىگهنــ ھايــ
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ئىتتىپاقلىقىنى ئاڭلىق قوغداشقا، بۆلگـۈنچىلىككه قارشـى      
 ئىقتىــــسادىي -تــــۇرۇپ، شــــهھىرىمىزنىڭ سىياســــىي   

ۇقىملىقى ۋە جهمئىيهتنىــڭ تېخىمــۇ مــۇقىم تهرەققىــي    مــ
ــرى سۈرۈشــكه، شــهھىرىمىزنى ئىمكــان    ــشىنى ئىلگى قىلى

 خهلـق   -قهدەر بالدۇرراق مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى، ئـارمىيه       
ئىتتىپــاقلىقى بــۇيىچه نهمــۇنىچى شــهھهر قىلىــپ قــۇرۇپ  

  .چىقىش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا سهپهرۋەر قىلىش الزىم
 ئاپرېــل – 25 يىــل 1990»  گېزىتــىئـۈرۈمچى كهچلىــك «

  .سانىدىن
 


